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مقدمه:
ي��ك مكتب جام��ع ،فراگير و فرازمان باید ب��ه گونهاى داراى انعطاف باش��د كه در عین
پایبندی به اصول در هر شرايط ،نيازهاى جوامع انسانى را در حال و آینده برآورد ه سازد.
اس�لام با دارابودن دو ويژگى انعطاف و ش��ناخت كامل وجامع ،ميا ن ناپايدارى ش��رايط و
نا ايس��تايى از س��ويى و پايدارى آموزهها وگزاره هايش از سوى ديگر اين امكان را براى
بش��ر فراهم آورده اس��ت تا بتواند ،در شرايط ناپايدار و نا ايستا با قوانين ،آموزه ها وگزاره
ه��اى پاي��دار او را به س��وى مقصود و هدف نهايىاش رهنمون س��ازد; ب��ه اين معنا كه
اس�لام به عنوان يك مكتب كه براى راهنمايى و رس��اندن انسان به كمال و پاسخگويى به
همه ى نيازهاى او داراى چنان توانايى و كش��ش اس��ت كه بتواند به نيازهای متنوع آدمی
پاس��خهاى مناس��ب و راس��تين ارايه دهد و مناس��بات زمانى ،مكانى و بالندگىجامعه و
انس��ان را در نظر گرفته و گرفتار بندهاى ايس��تايى نگردد و پويايى و پايدارى را در همان
ح��ال در خود گردآورد .اين پويايى و پاي��دارى درون مايهاى مى تواند بر زمان و مكان،
ناپايدارى ها ونا ايس��تايى هاى هر زمان و مكان چيره گردد و هرگز در پاس��خ دهىنماند.
جاودانگ��ى اس�لام به عنوان يك مكتب فرا بش��رى كه آموزه ها وگ��زاره هايش تا قيامت
پايدار ،معیار و مبنای دس��توركار بش��ر براى رس��يدن به خوش��بختى دو جهانى اس��ت،
تنه��ا ازاين رو اس��ت كه پويايى و پاي��دارى را در خود آميخته دارد و در ادامه مس��اله ى
وصايت و امامت تا پايان هس��تى اين جهان نيز تنها از همين جا توجيهپذير خواهد بود.
از ديدگاه ش��يعه ،پايدارى هميش��گى امامت همچون ديگر آموز ه ها وگزارههاى پايدار و

دکتررضا اسماعیلی
دبیرعلمی همایش ومعاون فرهنگی
دانشگاه آزاداسالمی
واحداصفهان(خوراسگان)

دکتراحمدعلی فروغی ابری
رئیس همایش و رییس دانشگاه آزاداسالمی
واحداصفهان(خوراسگان)
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فرازمانى و مكانىاش از اين رو بوده و هست تا پويايى و پايدارى ،ناايستايى با جاودانگى
و پايندگى ميا ن خواس��ته ها و ش��رايط جمع گردد و تعارض و تناقض از ميان برداش��ته
شود .اين امامت و پيشوايى هميشگى و پايدار به آدمى يارى مىرساند تا بهترين پاسخها
را ب��راى نيازهاي��ش برگزيند .ازاين نگرش مى توان ب��ه تفاوتها و حتى تناقض نماها در
ت و آنها را
رفتارها ،كنشها ،واكنشها ،رويكردها ،راهكارها و راهبردهای اصولی نگريس 
توجيه كرد ،تفس��ير و توضيح داد اکنون به لطف الهی جهت توسعه وترویج سبک زندگی
ایرانی -اس�لامی همایش ملی س��بک زندگی حضرت امام جعفرصادق(ع) در این واحد
دانش��گاهی برگزار می گردد و هدف از برگزاری این همایش و مجموعه حاضر ،تالش��ى
ويژه جهتشناساندن چهره پرفروغ امام صادق(ع) است تا تا راهگشایی برای سعادت نه
تنها مسلمانان بلکه انسانهای آزاد جهان باشد.
درخاتم��ه از مس��ئولین محترم س��ازمان ه��ا و نهاده��ای فرهنگی و اجتماع��ی گوناگون
اس��تان اصفهان ،منطقه چهار دانش��گاه آزاد اس�لامی و س��ازمان مرکزی دانش��گاه بویژه
جناب حجت االس�لام والمس��لمین دکترس��ید ط��ه هاش��می معاونت محت��رم فرهنگی
دانش��گاه آزاداس�لامی  ،جن��اب حج��ت االس�لام والمس��لمین دکتررس��تمی مدی��رکل
محت��رم نظارت وارزش��یابی فرهنگی ودیگرمدی��ران کل محترم ح��وزه معاونت فرهنگی
وهمچنین از ارش��ادات جناب حجت االس�لام والمس��لمین حاج آقا میردامادی مس��ئول
محت��رم نه��اد نمایندگی مق��ام معظم رهبری در دانش��گاه آزاداس�لامی اس��تان اصفهان،
جناب حجت االس�لام والمس��لمین علی اصغیر بیگی مدیرمحت��رم فرهنگی منطقه چهار
دانش��گاه آزاداس�لامی وکلیه معاونین ارجمند وهمکاران گرامی دانش��گاه آزاد اس�لامی
واحداصفهان(خوراسگان)که درزمینه برگزاری همایش ما را یاری نموده اند تقدیروتشکر
به عمل می آید.
امید اس��ت نتایج این گردهمایی علمی و فرهنگی در زمینه اش��اعه و کاربست آموزه های
ناب مکتب حضرت امام صادق(ع) مورد بهره برداری علمی و عملی قرار گیرد.
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پریناز آقابابائیان - 1سمیه موسوی

2

چکیده:
ه��دف از تدوی��ن این مقاله بررس��ی س��بک تعلیم و تربی��ت از دیدگاه ام��ام صادق (ع)
می باش��د بدین منظ��ور در ابتدا به عظمت علمی امام صادق پرداخته  ،س��پس به توضیح
و بیان ش��خصیت علمی امام ،دانشگاه بزرگ جعفری ،وس��عت دانشگاه ،حوزه تدریس و
شاگردان امام ،تخصص در علوم و در نهایت به سبک های تعلیم و تربیت امام اشاره شده
اس��ت ،امید است که مقاله حاضر بتواند راهگشای بیشتر نسبت به شخصیت علمی امام و
پیروی از سبک ایشان برای معلمین عزیز باشد.
کلیده واژه :تعلیم و تربیت ،تدریس ،دانشگاه جعفری
مقدمه:
دوران  34س��اله امامت امام جعفرصادق علیه الس�لام فرصتی طالیی بود تا تش��نه کاما ِن
ِ
معارف ِ
ناب الهی را از سرچشمه زالل وحی سیراب سازد و در این خالل ،برخوردهای آن
 .1مدرس دانشگاه پیام نور نجف آباد ،دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
 .2کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی ،دانشگاه کاشان
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حضرت با گروه های دگر اندیش سازنده و آموزنده بود .هنگامی که مفضل علیه زندیقی،
عتاب آمیز صحبت کرد ،آن زندیق نتوانس��ت تعجب خود را پنهان کند و گفت گمان نمی
برم ش��ما از حلقه ش��اگردان جعفر صادق باشید چه این که ایشان رفتاری بس مالیم تر و
خوشایندتر از این جوش و خروش شما دارد .آن حضرت که با مخالفان این نوع برخورد
کریمان��ه را دارد ،ب��ه یقین با اصحاب و ش��اگردان خاص خویش ،رفت��اری واالتر از این
خواهد داش��ت .او س��ال ها بر کرسی درس و منبر پیامبر صلی اهلل علیه وآله قرار گرفت و
هزاران ش��اگرد را در مکتب خود تربیت کرد .سلوک علمی این مع ّلم بزرگ ،طی این سی
وچند س��ال ،برخورد شایس��ته یک استاد را با ش��اگردان خود به زیباترین وجه ترسیم می
کند(.علوی)1385،
عظمت علمی امام صادق
در ب��اب عظمت علمی امام صادق ش��واهد فراوان��ی وجود دارد و این معن��ا مورد قبول
دانشمندان تشیع و تسنن است فقها و دانشمندان بزرگ در برابر عظمت علمی آن حضرت
سر تعظیم فرود می آوردند و برتری علمی او را می ستودند .ابوحنیفه پیشوای مشهور فرقه
حنفی می گفت من دانشمند تر از جعفر بن محمد ندیده ام .
نیز می گفت زمانی که منصور (دوانیقی) جعفر بن محمد را احضار کرده بود مرا خواست
و گفت :مردم ش��یفته جعفر بن محمد ش��ده اند برای محکوم ساختن او یک سری مسائل
مش��کل را در نظر بگیر من چهل مس��ئله مشکل اماده کردم روزی منصور که در حیره بود
مرا احضار کرد وقتی وارد مجلس وی ش��دم دیدم جعفر بن محمد در س��مت راس��ت او
نشس��ته اس��ت .وقتی چش��مم به او افتاد انچنان تحت تاثیر ابهت و عظمت او قرار گرفتم
که چنین حالی از دیدن کرد و گفت :این ابوحنیفه اس��ت او پاس��خ داد بلی می شناسمش
 .س��پس منصور رو به من کرده گفت :ای ابوحنیفه مس��ائل خود را با ابوعبداهلل (جعفر بن
محمد) در میان بگذار در این هنگام شروع به طرح مسائل کردم هر مسئله ای می پرسیدم
پاس��خ می داد :عقیده ش��ما در این باره چنین و عقیده اهل مدینه چنان و عقیده ما چنین
است .در برخی مسائل با نظر ما موافق و در برخی دیگر با اهل مدینه موافق و گاهی با هر
دو مخالف بود بدین ترتیب چهل مساله را مطرح کردم و همه را پاسخ گفت :ابوحنیفه به
اینجا که رس��ید با اشاره به امام اصدق گفت :دانشمندترین مردم آگاهترین انها به اختالف
مردم در فتاوا و مسائل فقهی است.
مالک پیش��وای فرقه مالکی می گفت :مدتی نزد جعفر بن محمد رفت و آمد می کردم او
را همواره در یکی از س��ه حالت دیدم یا نماز می خواند یا روزه بود و با قران تالوت می
ک��رد و هرگز او را ندی��دم که بدون وضو حدیث نقل کند در علم و عبادت و پرهیزگاری
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برتر از جعفر بن محمد هیچ چش��می ندیده و هیچ گوش��ی نشنیده و به قلب هیچ بشری
خطور نکرده است.
شیخ مفید می نویسد :به قدری علوم از آن حضرت نقل شده که زبانزد مردم گشته و آوازه
ان همه جا پخش شده است و از هیچ یک از افراد خاندان او به اندزه او علم و دانش نقل
نشده است.
ابن جعفر هیثمی می نویس��د :به قدری علوم از او نقل ش��ده که زبانزد مردم گشته و اوازه
ان همه جا پخش شده است و بزرگترین پیشوایان مانند یحیی بن سعید ،ابن جریح مالک،
س��فیان ثوری ،س��فیان بنی عیینه ،ابوحنیفه  ،ش��یعه و ایوب سجس��تانی از او نقل روایت
کرده اند.
شخصیت علمی امام صادق
حس��ن بن زیاد گفت :ش��نیدم که از ابوحنیفه سوال کردند چه کسی را دیدی که فقهش از
همه بیش��تر باشد؟ ابوحنیفه گفت :جعفربن محمد روزی منصور خلیفه عباسی فرستاد نزد
من و گفت ای ابوحنیفه مردم مفتون ش��ده اند به جعفر .مس��ائلی مشکل و سخت را اماده
کن تا از او بپرس��ی من هم چهل مساله را اماده کردم .منصور که در آن وقت در حیره بود
مرا طلبید و من هم به نزد وی رفتم دیدم حضرت امام جعفر صادق علیه السالم در سمت
راست وی نشسته است همین که نگاهم به او افتاد هیبتی از وی به دل گرفتم که از منصور
خونریزتر ندیدم سالم کردم و با اشاره او نشستم سپس رو کرد به امام صادق و گفت  :یا
ابا عبداهلل این ابوحنیفه است فرمود :آری او را می شناسم منصور گفت :مسائل خود را از
ابوعبداهلل س��وال کن  .من مس��ائل خود را می پرسیدم و امام صادق جواب می داد و می
گفت شما چنین می گویید و اهل مدینه چنان می گویند فتوای خودش نیز گاهی موافق با
ما بود و زمانی موافق با اهل مدینه و گاهی هم مخالف با همه و تمامی آنها را جواب داد
تا چهل مساله تمام شد و جواب یکی از آنها را ناتمام و مبهم نگذاشت.
آن قدر مردم از علوم ان حضرت نقل کرده اند که در تمام نقاط دنیا منتشر گشته و سراسر
گیتی را فراگرفته اس��ت و انچه از او نقل ش��ده از هیچ یک از ائمه نرس��یده است و انچه
راوی��ان حدی��ث و ناقالن اثار از او نقل کرده اند از دیگ��ر علمای اهل بیت نقل نکرده اند
ش��مار راویان ان حضرت به چهارهزار نفر رسیده است .ان قدر دالیل اشکار بر امامت ان
حضرت ظاهر گش��ته که دلها را روشن کرده و زبان مخالفان را از سرزنش و ایراد شبهات
الل نموده است.
مناقب آن حضرت بس��یار اس��ت به حدی که محاس��ب نمی تواند ان را حس��اب اورد و
مستوفی هشیار و دانا از انواع ان در حیرت است گروهی از اعیان ائمه اهل تسنن و اعالم
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ایش��ان مانند یحیی بین س��عید و ابن جریح و مالک بن انس و سفیان سوری و ابن عیینه و
ابوایوب سجستانی و ...از وی روایت کرده اند(.اشتهاردی)1374،
دانشگاه جعفری و آثار درخشش آن
یکی از بزرگترین توفیق و فرصتی که در میان امامان معصوم نصیب اما صادق شد تاسیس
حوزه علمیه و دانشگاه عظیم جعفری است که از چهار هزار شاگرد تشکیل می شد و در
نوع خود نهضت بزرگ فکری و علمی بود که پس از رسول خدا تا آن عصر ،چنین نهضتی
با آن عمق و گستردگی برای امامان به پیش نیامد.
پای��ه ریزی و زمینه س��ازی این نهضت عظیم به دس��ت پر توان حض��رت امام باقر انجام
گردید و تعمیق و توس��عه و اس��تواری آن با همت واالی امام صادق صورت گرفت .اگر
چه امام صادق در صحنه های مختلف حضور پرتالش داش��ت ولی در آن عصر هیچ چیز
مهم تر از انقالب فرهنگی و نهضت علمی که پایه و اس��اس همه نهضت ها اس��ت نبود
ام��ام صادق با بینش معصوم خود از فرصت جنگ و کش��مکش بن��ی عباس و بنی امیه و
اشتغال ظالمان به ظالمان نیروهای اماده راه به دور خود جمع کرد و به بازسازی نیروها و
بازنگری اساس اسالم و فقه ناب اهل بیت که همان فقه اصلی اسالم بود پرداخت و با یان
کار پرثمر خدمت بزرگی به جهان اس�لام و تاریخ و فرهنگ اس�لام نمود نهالی کاشت که
همجون درخت طوبی گردید و آثار درخش��ان ان به همه جا رفت و همه تشنگان معرفت
را س��یراب کرد و همجنان این درخت در س��طح جهان میوه می دهد و ش��یفتگان حق از
میوه های آن بهره می برند.
وسعت دانشگاه امام صادق
امام صادق علیه السالم با تمام جریان های فکری و عقیدتی ان روز برخورد کرد و موضع
اسالم و تشیع را در برابر آنها روشن ساخت و برتری بینش اسالم را ثابت نمود.
شاگردان دانشگاه امام صادق علیه السالم منحصر به شیعیان نبودند ،بلکه از پیروان سنت
و جماعت نیز از مکتب ان حضرت برخوردار می ش��دند  .پیش��وایان اهل سنت ،با واسطه
یا بی واسطه شاگرد امام بوده اند.
در راس ائمه اهل تس��نن ابوحنیفه اس��ت ه دو سال شاگرد امام بود او این دو سال را پایه
علم و دانش خود معرفی می کند و می گوید :اگر آن دو سال نبود نعمان از بین رفته بود.
مالک بن انس نیز نزد امام می امد و به ش��اگردی ان حضرت افتخار می کرد او می گفت:
مردی با فضیلت تر از نظر علم ،عبادت و ورع از جعفر بن محمد را هیچ جشمی ندیده و
هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ بشری خطور نکرده است.
در وسعت دانشگاه امام صادق علیه السالم همین بس که حسن بن علی بن زید و شا که از

12

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

شاگردان امام رضا علیه السالم و از محدثان بزرگ بوده ( و طبعا سالها پس از امام صادق
علیه االس�لام زندگی کرده می گفت من در مس��جد کوفه نهصد نفر استاد حدیث مشاهده
کردم که همگی از جعفربن محمد حدیث نقل می کردند(.منصوری)1358،
حوزه تدریس و شاگردان امام صادق
امام صادق در مدینه به تربیت ش��اگرد پرداخت طولی نکش��ید از اطراف و اکناف مانند:
بص��ره  ،کوفه ،واس��ط ،حج��از و  ...به گرد آن حص��رت امدد و کم کم ش��اگردان او به
چهارهزار نفر رسیدند.
حس��ین بن علی بن زیاد و ش��اء که خود از اس��اتید حدیث و از شاگردان امام رضا است
می گوید :من در مس��جد کوفه نهصد اس��تاد حدیث را دیدم که از مام صادق نقل حدیث
می کردند.
کوتاه سخن اینکه شاگردان مختلفی با نژادهای گوناگون ،از طوایف و مذاهب مختلف در
کالس درس امام صادق شرکت نموده و بهره می بردند و در انی کالس درسهای مختلف
اس�لامی مانند فقه ،حدیث ،اصول ،علم کالم ،تفس��یر و علوم طبیعی تدریس می ش��د و
شاگردان برجسته ای تربیت شدند که گروهی از آنها در رشته های مختلف علوم اسالمی
تخصص داشتند و اهل نظر بودند.
جعف��ر بن محمد(امام صادق) یکی از امامان دوازده گانه مطابق مذهب ش��یعه امامیه و از
ب��زرگان خاندان پیامبر اس��ت که به خاطر راس��تگویی و درس��تکاری او را صادق گویند.
فضایل و کماالتش مشهور تر از آن است که نیاز به توضیح باشد ،جابربن حیان طراطوسی
ش��اگرد آن حضرت بود ،کتابی در ه��زار ورق از تعلیمات جعفر بن محمد تالیف کرد که
شامل پانصد رساله بود.
دانشگاه امام صادق بزرگترین و ژرفترین نهضت علمی را پدیدار ساخت و همه ممدارس
و خطوط علمی عصر خود را تحت الش��عاع قرار داد ،حتی ش��اگردان برجسته ای از اهل
تسنن از این دانشگاه بهره ها بردند و به مقامات عظیم علمی رسیدند(.مطهری)1367،
تخصص در علوم
امام صادق علیه الس�لام هر یک از ش��اگردان خود را در رش��ته ای که با ذوق و قریحه او
س��ازگار بود تش��ویق و تعلیم می نمود و در نتیجه هر کدام از آنها در یک یا دو رش��ته از
علوم مانند حدیث ،تفس��یر  ،علم کالم و امثال اینها تخصص پیدا می کردند .گاهی امام ،
دانش��مندانی را که برای بحث و مناظره مراجعه می کردند راهنمایی می کرد تا با یکی از
شاگردان که در ان رشته تخصص داشت مناظره کند به عنوان نمونه یک مورد را بررسی
می کنیم:
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-1هش��ام بن س��الم می گوید روزی با گروهی از یاران امام صادق در محضر ان حضرت
نشسته بودیم یک مرد شامی اجازه ورود خواست و پس از کسب اجازه وارد مجلس شد
امام فرمود بنشین انگاه فرمود جه می خواهی؟
مرد شامی گفت :شنیده ام شما به تمام سواالت و مشکالت مردم پاسخ می گویید امده ام
با شما بحث و مناظره کنم.
امام فرمود :در چه موضوعی؟
شامی گفت :درباره کیفیت و قرائت قران
امام رو به حمران کرده فرمود حمران جواب این شخص با توست/
مرد ش��امی ناگزیر با حمران وارد بحث شد هر چه شامی پرسید پاسخ قاطع و مستوفی از
حمران شنید به طوری که سرانجام از ادامه بحث فروماند و سخت و ناراحت و خسته شد
امام فرمود :حمران را چگونه دیدی؟
راستی حمران خیلی زبردست است هر چه پرسیدم به نحو شایسته پاسخ داد.
شامی گفت :می خواهم درباره لغت و ادبیات عرب با شما بحث کنم
امام رو به ابان بن تغلب کرد و فرمود با او مناظره کن
ابان راه هرگونه گریز را به روی او بست و وی را محکوم ساخت شامی گفت می خواهم
درباره فقه با شما مناظره کنم.
امام به زراره فرمود با او مناظره کن
زراره با او به بحث پرداخت و به سرعت او را به بن بست کشاند شامی گفت می خواهم
درباره الم با شما مناظره کنم.
امام به مومن الطاق دستور داد با او مناظره پرازد .طولی نکشید که شامی از مومن الطاق نیز
شکست خورد .به همین ترتیب وقتی که شامی درخواست مناظره درباره استطاعت توحید
و امامت نمود .امام به ترتیب به حمزه طیار  ،هشام بن سالم و هشام بن حکم دستور داد تا
با وی به مناظره بپردازند و هر سه با دالیل قاطع و منطق کوبنده شامی را محکوم ساختند.
(کلینی رازی)1388،
سبک تعلیم و تربیت امام صادق(ع)
در اینجا به روش های مورد استفاده امام در تربیت شاگردان خویش اشاره می کنیم.
الف :تشویق و تکریم شاگردان
تاریخ پربار زندگی امام صادق علیه الس�لام نشان می دهد که آن حضرت ،چه در حضور
و چه در غیاب یاران و ش��اگردان شایس��ته خود ،نس��بت به آنان ،تعبیرات زیبایی دارد که
ِ
تشویق آن ها و احترام به آنان است .بعنوان مثال ابان بن تغلب می گوید :از پدرم
نشانگر
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شنیدم که می گفت :به اتفاق پدرم خدمت امام صادق علیه السالم رسیدیم .همین که نگاه
امام به پدرم افتاد ،دس��تور داد بالش برای پدرم نهادند و با پدرم مصافحه و معانقه کرد و
به او خوش��امد گفت و یا هش��ام بن محمدالسائب الکلبی که امام علیه السالم نسبت به او
بسیار عنایت داشت به گونه ای که هر گاه بر حضرت وارد می شد ،امام صادق علیه السالم
او را نزد خود می نشاند و با او با گشاده رویی و نشاط سخن می گفت(.پیشوایی)1372،
ب :اُنس با شاگردان
منظور از انس با ش��اگردان ،مراوده ،دید و بازدید و ش��رکت در مجالس آن ها اس��ت .به
این معنی که آن حضرت دیدار با ایش��ان را دوس��ت می داشته و دوری آنان باعث دلتنگی
حضرت می شد.
ای ابوحمزه از دیدار ش��ما آرام می ش��وم .و یا زمانی که عقبة بن خالد ،معلی بن خنیس و
عثمان بن عمران بر حضرت صادق علیه السالم وارد شدند ،حضرت فرمود :خوش آمدید،
خوش آمدید؛ ای کسانی که ما را دوست دارند و ما آن ها را دوست داریم .و سپس فرمود:
َجعلکم اللهّ َم َعنا فی ُّ
الدنیا و آالخرة
غبس��ه می گوید :از امام صادق علیه الس�لام شنیدم که می فرمود :من از دست مردم مدینه
و تنهایی خودم به خدا ش��کایت می کنم تا این که ش��ما بر ما وارد ش��وید و از ورود شما
ش��ادمان می ش��وم و ای کاش این طاغیه ـ منصور دوانیقی ـ مرا آزاد می گذاشت که خانه
ای بگیرم و در آن س��کونت کنم و ش��ما را نیز همراه خود در آن جای دهم و یا خطاب به
ابوحمزه می گفت :إن ّی ألس��تریح اذا رأیتک  ،ای ابوحمزه از دیدار ش��ما آرام می شوم .و
ی��ا زمانی که عقبة بن خالد ،معلی بن خنیس و عثم��ان بن عمران بر حضرت صادق علیه
السالم وارد شدند ،حضرت فرمود :خوش آمدید ،خوش آمدید؛ ای کسانی که ما را دوست
دارند و ما آن ها را دوس��ت داریم .و س��پس فرمودَ :جعلکم اللهّ َم َعنا فی ُّ
الدنیا و آالخرة.
(مظفر)1377،
ج :میدان دادن برای سخن گفتن
گاهی اصحاب و ش��اگردان امام صادق علیه الس�لام در محضر شریف آن امام همام ،لب
به س��خن نمی گش��ودند؛ نخست به این دلیل که هیبت معنوی امام جرأت سخن گفتن در
محضر ایشان را از حاضرین سلب می کرد ،دیگر این که سخن گفتن در محضر ایشان را
نوعی خالف نزاکت به حس��اب می آوردن��د .در چنین اوضاع و احوالی حضرت خودش
دس��تور به مناظره می دادند و راضی نمی ش��دند که هیبت ایشان و ادب دوستان ،از کسی
سلب جرأت نماید .لذا در محفلی که مناظره و گفتگو بود ،دیدند حمران بن اعین ساکت
اس��ت .حضرت س��ؤال کردند که چرا سخن نمی گویی؟ حمران گفت :سرور من ،سوگند
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یاد کرده ام که در مجلسی که شما حضور دارید به خود اجازه سخن گفتن ندهم .حضرت
فرمودند :من به تو اجازه دادم ،حال سخن بگو(.عالمی دامغانی)1378،
د :تقدیر از تالش های علمی
همه شاگردان آن حضرت در راه حفظ آثار اهل بیت علیهم السالم اهتمام می ورزیدند ،اما
برخی از آن ها نقش بیشتری داشتند و درست به همین دلیل ،امام بر خود الزم دیده است
که از تالش های برجس��ته و صادقانه آن ها قدردانی نماید .ایش��ان در حق زرارة و محمد
بن مس��لم و برید بن معاویة و لیث بختری فرمود :اینان از نجبا هس��تند و از امنای الهی به
شمار می آیند ،حالل و حرام خدا را می دانند و اگر اینان نبود آثار نبوت تباه می شد.
جلوه دیگر تقدیر از تالش های علمی؛ ارجاع مردم به ش��اگردان خود اس��ت که در سیره
عملی امام صادق بارها دیده ش��ده اس��ت؛ مثال مردی از ش��ام برای بح��ث و گفتگو نزد
حضرت آمده بود ،ایش��ان آن ش��خص را به حمران ارجاع داد ،آن شخص گفت ،من برای
مناظره با ش��خص ش��ما آمده ام نه حمران ،حضرت فرمود ،اگر بر ایشان ظفر یافتی ،گویا
بر من غالب ش��ده ای .بعد از ختم مناظره ،حضرت از مرد ش��امی سؤال کرد که حمران را
چگونه یافتی؟ گفت :بس��یار حاذق و ماهر بود .هر آن چه که پرس��یدم ،به خوبی جواب
گفت(.علیدوست خراسانی)1377،
ه  :راهنمایی و تذکر
انس��ان غیر معصوم هر چه دانش داشته باش��د و تالش های علمی صادقانه صورت داده
باشد باز هم بی نیاز از منبع فیض نیست که هر از گاهی رو به سوی او آورد و نقاط قوت
خود را از زبان او بشنود و بر ضعف های خود وقوف یابد تا در صدد رفع آن ها برآید .امام
صادق علیه الس�لام با هدف توانمندساختن شاگردان ،نقاط ضعف و قوت آنان را گوشزد
می کرد .به حمران می گفت :در بحث ،س��خنی را دنبال می کنی و به نتیجه می رس��انی.
به هش��ام بن س��الم فرمود :می خواهی بحث را دنبال کنی و به نتیجه برس��انی اما توانایی
نداری .به احول فرمود :در بحث و مناظره قیاس بسیار می آوری و باطل را به باطل جواب
می دهی .به قیس فرمود :در گفتگو به حق نزدیک می ش��وی اما از اخبار و احادیث نبوی
فاصله می گیری و حق را به باطل می آمیزی ،اما بدان که سخن حق هر چند کم باشد تو
را از باطل ،بسیار بی نیاز خواهد کرد .به هشام بن حکم فرمود :تو در بحث پیش می روی
همین که می خواهی به زمین بخوری دوباره پرواز می کنی و کسی همانند تو باید با مردم
شفاعت یاریگر تو خواهد بود.
سخن بگوید .از لغزش بپرهیز که امداد و
ْ
جلوه دیگر تقدیر از تالش های علمی؛ ارجاع مردم به ش��اگردان خود اس��ت که در سیره
عملی امام صادق بارها دیده شده است(.خامنه ای)1380،
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و :ابراز خشم از اسائه ادب به شاگردان
کسانی از کوفه به محضر شریف حضرت رسیدند و از کسانی چون برید و زرارة و محمد
بن مس��لم عیب جویی کردند ،حضرت به آن ه��ا فرمود :ای گروه عیب جو و هرکس که
همفکر شماس��ت! خدا روح ش��ما را پاک نگرداند .شما از کسانی عیب می گویید که امین
خدا بر حالل و حرام دین ش��ما هستند .آنان ستارگان شیعیانم هستند ،چه زنده باشند چه
مرده .اینان یاد پدرم را زنده کرده اند .راوی می گوید :س��پس حضرت از ش��دت ناراحتی
گریه کردند و آن گاه اضافه کردند :آنان کس��انی هس��تند که مش��مول صلوات و رحمت
خداوند می باشند ،چه زنده باشند و چه مرده(.طبری)1362،
ز :تأثر از فوت یاران
زمانی که خبر رحلت ابان بن تغلب به حضرت رس��ید ،بر او رحمت فرستاد و سوگند یاد
کرد که مرگ ابان دل مرا به درد آورده اس��ت و یا عبدالملک بن اعین ش��یبانی کوفی ،که
یکی از یاران باوفا و از شاگردان امام صادق علیه السالم بود .ایشان در مدینه از دنیا رفت،
حضرت در حق ایشان دعا کرد :خدایا! او را در روز قیامت جزو ثقل محمد صلی اهلل علیه
وآل��ه قرار ده ،چه ای��ن که او در نزد ما از بهترین بندگانت بود .س��پس با جمعی دیگر به
زیارت قبر او رفت و در کنار تربتش بر او رحمت فرستاد(.مفید)1378،
نتیجه گیری:
در مقاله حاضر به بررس��ی س��بک تعلیم و تربیت از دیدگاه امام ص��ادق (ع) پرداخته ایم
همواره ش��اهد این بودیم که این امام رئوف نس��بت به ش��اگردان خویش در زمینه تعلیم
و تربی��ت چقدر درخور و شایس��ته آنان عمل می کردند و هم��واره با عطوفت و مهربانی
برخورد می نموده اند .روش��های تربیتی ایش��ان مانند تکریم شاگردان ،فرصت دادن برای
سخن گفتن ،تقدیر از تالش های علمی شاگردان خویش و ...می تواند راهگشای معلمین
عزیز در امر پویای تعلیم و تربیت قرار بگیرد.
منابع:
-1اشتهاردی،محمد مهدی(،)1374نگاهی بر زندگی امام صادق،تهران،انتشارات مطهر.
-2پیشوایی،مهدی(،)1372سیره پیشوایان،قم،انتشارات توحید.
-3خامنه ای،سید علی(،)1380پیشوای صادق،تهران،انتشارات سید جمال.
-4عالمی دامغانی،محمد علی(،)1378ش��اگردان مکتب ائمه(ع)،قم،انتشارات موسسه نشر
اسالمی.

-5علوی،محمد(،)1385نگرشی مختصر بر زندگانی چهارده معصوم،قم،انتشارات نغمات.
-6علیدوست خراسانی،نوراهلل(،)1377پرتوی از زندگانی امام صادق،تهران،انتشارات دفتر
فرهنگ اسالمی .طبری،محمد بن جریر(،)1362تاریخ طبری،تهران،انتشارات اساطیر.
-7طبری،محمد بن جریر(،)1362تاریخ طبری،تهران،انتشارات اساطیر.
-8کلینی رازی،محمد بن یعقوب(،)1388اصول کافی،تهران،انتشارات موسسه نشر اسالمی.
 -9مطهری،مرتضی(،)1367سیری در ائمه اطهار،تهران،انتشارات صدرا.
 -10مفی��د ،محم��د بن محمد( ،)1378اإلرش��اد ف��ي معرفة حجج اهلل ،ترجمه :رس��ولی
محالتی،تهران،انتشارات موسسه نشر اسالمی.
 -11مظفر،محمد حسین(،)1377امام صادق،قم،انتشارات موسسه نشر اسالمی.
 -12منصوری،زبیع اهلل(،)1358مغز متفکر جهان شیعه،تهران،انتشارات جاویدان.

17

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

18

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

تعلیم و تربیت از منظر امام صادق(ع)

صفورا آقایی فروشانی

چکیده:
با توجه به اینکه هدف از بعثت انبیاء الهی انس��ان سازی است اگر بخواهیم جامعه سالم و
انس��انی داشته باشیم باید از فرد فرد خانوادههای جامعه شروع کرده و اساس اولیه تربیت
از خانه و خانواده آغاز میشود.
همان گونه که هر فردی عضوی از یک جامعه است ،اگر این فرد به این طور شایسته و با
اخالق پسندیده پرورش یابد میتواند به نوبه خود جامعه را به سوی سعادت و رستگاری
سوق دهد.
تعلیم و تربیت از جایگاه بس��یار واالیی در قرآن و روایات برخوردار اس��ت و از طریق آن
می توان تحوالت عظیم در جامعه انسانی پدید آورد.
مقدمه:
س��پاس و س��تایش خدای را که انس��ان را آفرید ،عقل را زینت او قرار داد و او را بهترین
آفری��ده خود خواند خدایی که برای هدایت اش��رف مخلوقات��ش ،قرآن و معصومین علیه
السالم را فرستاد.
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تمام کتب آسمانی که بر انبیاء نازل شده برای این بوده است که این موجودی که اگر سر
خود باش��د خطرناک ترین موجودات عالم است ،تحت تربیت و تعلیم الهی واقع بشود و
بهترین موجودات و افضل تمام خالیق بشود.
همان طور که می دانیم تربیت ،الزمه حیات انسان است .امام خمینی (رحمه اهلل علیه) :آن
کس��ی که تربیت نیافته نه تنها خود را تلف خواهد کرد ،بلکه از لحاظ اجتماعی هم زیان
بزرگی به جامعه و مردم زده است.
بهترین نوع تربیت ،تربیت دینی و اسالمی و برگرفته از معارف اسالمی است که ما در این
مقاله سعی کردهایم به برخی از موارد آن بپردازیم.
کلیات
تعریف و تبیین موضوع و ضرورت آن:
همان طور که میدانید تربیت از ارکان مهم و اساسی سعادت بشر است .تحقق خوشبختیها
و بدبختیه��ای جس��می و روانی یک فرد ،یک خانواده ،یک مل��ت و خالصه تمام مردم
جهان بستگی مستقیم به نوع تربیت آن ها از هنگام کودکی دارد و در اسالم مساله تعلیم و
تربیت از اهمیت فوق العادهای برخوردار اس��ت تا آن جا که می توان گفت «اصوالً هدف
ارس��ال کتب و ادیان آس��مانی و بعثت انبیاء الهی نیز همین تربیت صحیح بشر بوده است»
زیرا سرکشی غرایز حیوانی و ظلمات جهل و خواهشهای نفسانی را جز با تربیت صحیح
و الهی نمیتوان مهار و برطرف کرد از آن جایی که جامعه ،از افراد یک خانواده تش��کیل
میش��ود ،برای ایجاد یک جامعه س��الم باید یک خانواده سالم ایجاد کرد و به همین خاطر
ضرورت پرداخت به این موضوع کام ً
ال روشن است.
قوائد و اهداف مقاله:
با ش��ناخت هر چه بیش��تر شخصیت امام صادق (ع) و س��یره اخالقی ایشان می توان دید
روشن تری نسبت به ایشان داشته و در نتیجه به بهترین الگو و معیارها برای زندگی دست
یابیم.
تبیین:
تعریف مفاهیم و اصطالحات کلیدی تحقیق:
تعلیم :در لغت از ریش��ه (علم) به معنای (یاد دادن) و (آموزش) گرفته شده است .در نظر
ابتدایی ،عبارت است از القای موضوعی ،توسط استاد به ذهن شاگرد تا آن را یاد گرفته و
تکرار کند اما حقیقت تعلیم ایجاد دگرگونی در متعلم و متحول س��اختن او از جهل است
به حالتی که موجب رشد عقلی و استقالل فکری شود.
تربیت :از ریش��ه ( ربو) به معنی زیادت و فزونی و رش��د و برآمدن ،گرفته ش��ده اس��ت.
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مفهوم واژه تربیت بر پرورش دادن اس��تعدادهای انس��انی ،یعنی فراهم کردن زمینه رش��د
استعدادهای آدمی داللت میکند.
تعلیم و تربیت در لغت و اصطالح:
(تربی��ت) از ماده (رتو) گرفته ش��ده اس��ت که به معن��ای باال رفتن اوج اس��ت .بنابراین
تربی��ت از لح��اظ لغوی به معنی اوج دادن و زمینه را برای باال رفتن و رش��د فراهم کردن
است.
(تعلیم) ایجاد دگرگونی در کسی است که می خواهد یاد بگیرد و بیدار کردن او از حالت
جهل و نادانی به حالتی که موجب رش��د عقلی و اس��تقالل فکری ش��ود با تعلیم و تربیت
صحیح از ریشه نزاع و اختالفات خانوادگی کاسته می گردد.
از لح��اظ اصطالحی تعلیم و تربیت عبارت اس��ت از رش��د عقلی و به فعالیت رس��اندن
استعدادهای بالقوه و ایجاد وحدت و هماهنگی میان آنها برای به هدف رسیدن انسان.
امام( :امام) در لغت به معنای (پیش��وا ،مقتدار ،رهبر ،پیش��رو ،الگو ،چه زن باشد چه مرد،
دلی��ل و راهنما ،پیش نماز ،پیغمب��ر و خلیفه ،مصلح چپیزی ،نخ تراز بنایی ،س��رود گوی
شتران ،راه واضح و آشکار) است.
صادق :از ریش��ه (ص د ق) گرفته شده است .به کس��ر صاد معنای راست میدهد ،مقابل
دروغ .مراد از صدق خبر راس��ت است و به عبارت دیگر (حق) (صادق) اسم فاعل است
به معنای راستگو و درست گو .صادق به معنای راست بودن ،راستگو و راست کردار بود.
اهمیت تعلیم و تربیت:
با توجه به اینکه هدف از بعثت انبیاء الهی ،انسان سازی است .اگر بخواهیم جامعه سالم و
انسانی داشته باشیم ،باید از فرد فرد خانواده های جامعه شروع کرده و اساس اولیه تربیت
فرزند در خانه و به دست پدر و مادر پی ریزی گردد.
از نظر اسالم و دیدگاه پیشوایان معصوم ما (ع) ،تربیت اخالقی فرزند حتی از تامین مادی
او مهم تر است که در این باره امام علی (ع) میفرماید :هیچ میراثی از والدین برای فرزندان
بهتر از ادب و تربیت صحیح نیست.
هم��ان گون��ه که هر فردی عضوی از یک جامعه اس��ت اگر این فرد به طور شایس��ته و با
اخالق پسندیده پرورش یابد می تواند به نوبه خود جامعه را به سوی سعادت و رستگاری
س��وق دهد و در غیر این صورت در فس��اد و تباهی جامعه تاثیر خواهد گذاشت در نتیجه
تربیت صحیح هر فرد در واقع گامی اس��ت که در جهت س�لامت و سعادت جامعه آینده
برداشته میشود.
دیگ��ر اهمیتی که تعلیم و تربیت دارد این اس��ت که کودکان ام��روز ،پدران و مادران فردا

21

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

هستند .اگر کودک به طور شایسته و مطلوب پرورش پیدا کند ،خود نیز می تواند مربی و
معلم خوب و شایسته برای نسل های آینده باشد.
گ��ر چه تربیت به ظاهر از بدو تولد آغاز میش��ود ،ولی با در نظر داش��تن تاثیر جنبههای
وراثتی در تربیت زمینه آن س��الها قبل از تولد فرزند و در واقع به هنگام انتخاب همس��ر
فراهم میگردد .تربیت در س��نین اولیه زندگی نیز دارای ارزش و اهمیت خاصی اس��ت،
زیرا عالوه بر اینکه کودکان نوع ًا در این دوران پیوسته با پدر و مادر مانوس هستند روحیه
تاثیر پذیری در آن ها پدید میآید .از نظر اس�لام از آن جا که تعلیم و تربیت امری اس��ت
هم جهت و منطبق با فطرت انسانی و عملی است همگام با حرکت عمومی جهان خلقت،
این وظیفه بزرگ همواره در طول حیات دامنگیر هر انسانی است و آدمی در تمام مراحل
زندگی و دوران عمر ،موظف است که در جهت شکوفایی استعدادهای خود گام بردارد.
به حکم عقل نیز مادامی که انس��ان از محیط خود تاثیر پذیر اس��ت و اجزای بدن او از هم
گسس��ته نشده و بین فرد و جامعه ارتباط برقرار است ،باید تربیت ادامه یابد و انسان نمی
تواند در هیچ مرحله ای خود را از آن بی نیاز بپندارد.
ب��رای تکامل ارادی و اختیاری و وصول به کمال انس��انی ،تعلی��م و تربیت دارای اهمیت
اس��ت .زیرا انس��ان آن گاه کامل می ش��ود که در همه ابعاد فردی ،اجتماعی و سیاس��ی و
فرهنگی ،اعتقادی  ....به رشد الزم رسیده باشد.
اهداف تعلیم و تربیت از نظر اسالم:
نظر به اهمیتی که این موضوع دارد اهداف مهمی را در بر می گیرد که در زیر به آن اشاره
میکنیم:
الف) سوق دادن انسان به سوی خدا
ش��عار اولیه اس�لام (ال اله اله اهلل) بیان کننده هدف تربیتی در این مکتب اس��ت .این شعار
دارای دو بع��د اس��ت :یکی نفی همه خدایان و دیگری اثبات آن ک��ه به عنوان تنها معبود
حقیقی خداوند در قرآن میفرماید( :آگاه باشید بازگشت همه کارها به سوی خداست).
ب) هدایت و رشد
در رابطه با انس��ان هدای��ت در دو مرحله انجام میپذیرد ،در نخس��تین مرحله هدایت به
معنی (نمودن) راه است در این نوع هدایت راه و ببراه شناسانده می شود که شامل هدایت
رسوالن و هدایت فطری خواهد بود در نوع دیگر هدایت عالوه بر (نمودن) راه پیمودن آن
نیز مورد نظر است .هدایت به عنوان هدف نهایی ،گاه در قرآن با واژه (رشد) بیان میشود.
پرورش روح حقیقت جویی در انسان
بر این اساس که انسان ذات ًا و فطرن ًا حقیقت جو و حقیقت طلب است .این امر در صورتی
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حاصل میشود که انسان نسبت به حقایق بی طرف باشد.
تقوا:
تقوا عبارت اس��ت از آن اس��ت که نفس ،تحت محافظت قرار بگیرد تا به ارتکاب گناه یا
خطا دچار نگردد.
عبادت و عبودیت:
خداوند هدف نهایی از خلقت انس��ان را در قرآن کریم عبادت مینماید (و ما جن و انس
را نیافریدیم مگر اینکه مرا به یکتایی پرستش کند).
در روایت اس��ت که امام صادق (ع) فرمودند :کودک باید از س��نین شش الی هفت سالگی
به نماز واداش��ته شود .ممکن است کودک در این س��نین معانی کلمات نماز را نفهمند اما
معانی راز و نیاز با خدا در عالم کودکی خود را درک می کند و در باطن خود تکیه گاهی
مطمئن و استوار برای خویش می یابد.
روان پاک کودک ،برای پذیرش تعالیم اسالمی ،همانند زمین مستعد و آمادهای که هر بذری
را در خود میپذیرد ،امام صادق (ع) میفرماید( :احادیث اس�لامی را به فرزندان خود هر
چه زودتر بیاموزید ،قبل از آن که مخالفین بر ش��ما سبقت بگیرند و دل های کودکان شما
را با سخنان نادرست خویش اشغال کنند).
بنابراین ایمان به خدا که بهترین پناهگاه بش��ر و بزرگترین عوامل اطمینان روح و آرامش
نفس است ،اساسی ترین پایه سعادت بشر و والدین به عنوان مربیان کودک ،باید از دوران
کودکی به فرزندان خود درس ایمان و خداشناس��ی بد هند تا آن ها بیاموزند که در پیش
آمدهای س��خت نباید مایوس شده و همواره از خدای متعال مدد بگیرند؛ چرا که خداوند
قادر است مشکالت را حل کند بدون آن که منتی بر بشر بگذارد.
والدین باید از همان دوران کودکی حس وظیفه شناس��ی فرزندان در مقابل خداوند را در
موجود آنها بیدار نماید تا پایههای س��عادت و خوش��بختی آنان را پی ریزی نمایند .از آن
جا که امامان معصوم علیه السالم پاک ترین و کامل ترین انسان هستند ،بر انسان است که
برای دس��ت یابی به س��عادت دنیا و آخرت ،گام در راه آنان نهاد و چگونه زیستن و مردن
را بیاموزد و فضایل اخالقی را بشناسد و خود را به این صفات بیاراید.
خدای س��بحان در قرآن کریم (س��وره زمر  )17/میفرماید :کسانی که سخنان را میشنوند
و از نیکوترین آن ها پیروی میکنند ،آنان کس��انی هس��تند که خدا هدایتشان کرده و آنان
خردمندانند.
سیره اخالقی امام صادق (علیه السالم)
اقدامات امام در مورد جامعه شیعی

23

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

امام و جوانان:
جوانی بهار عمر و جوان بهترین قشر جامعه است .جوانان قشر متحرک ،فعال و پرشور و
نشاط جامعه را تشکیل میدهند .آنها با استعدادهای فراوان و نشاط بسیار راههای سخت
و ناهموار پیش��رفت را میپیمایند و زمان فردای جامعه را به دست میگیرند ،بدین جهت
تمام نظامها و حکومتها روی این قش��ر ،س��رمایه گذاری میکنند .در این راس��تا انبیاء و
معصومین نیز توجه ویژهای به جوانان داش��تند .امام صادق (ع) توجه خاصی در جذب و
تربیت جوانان داشتند( .هشام) جوانی بود که محضر امام را درک کرد و به شکوفایی رسید.
(مفضل بن عمرو) نیز یکی از بیش��مار جوانانی بود که امام روی ایش��ان س��رمایه گذاری
کردند  .در این قسمت بعضی از سفارشات امام ،مربوط به جوانان را بررسی میکنیم:
 )1جوانان و دین شناس��ی :امام فرمودند :نوجوانان را با حدیث و فرهنگ اهل بیت آش��نا
کنید ،قبل از آن که مرجثه بر شما سبقت بگیرند.
 -2جوانان و آموزش :امام فرمودند :دوست ندارم یکی از شما جوانان را ببینم مگر در یکی
از این دو حالت :دانا یا در حال یادگیری و دانش اندوزی.
 -3جوانان و ازدواج :امام فرمودند  :کس��ی که ازدواج کند نیمی از دین خود را به دس��ت
آورده پس در مورد نیم دیگر از خدا بترسید.
 -4جوان��ان و قرآن :یکی از عواملی که می تواند جوان��ان را از انحرافات گوناگون حفظ
نماید انس و ارتباط با قرآن است .امام صادق (ع) در این باره میفرماید( :جوان مومنی که
به قرائت قرآن بپردازد ،قرآن با گوشت و خونش در میآمیزد).
 )5جوانان و نماز :یکی از عوامل بازد ارنده جوانان از آلودگیها و انحرافات نماز اس��ت.
نماز در کلمات امام صادق (ع) جایگاه خاصی دارد .روایات نقل شده از امام در مورد نماز
بسیار زیاد است ،در این جا به یک روایت پسنده میکنیم( .اولین عملی که در قیامت مورد
محاسبه قرار میگیرد نماز است .اگر نماز قبول شود سایر اعمال قبول میشود و اگر نماز
رد شود سایر اعمال نیز رد خواهد شد).
سیره علمی -فرهنگی امام صادق(ع)
علم امام صادق(ع)
عصر امام(ع) همزمان با اواخر حکومت بنی امیه و اوائل حکومت عباس��یان بود ایش��ان از
دیگری بنی امیه و بنی عباس و مش��غول ش��دن ظالمان با یکدیگر که خود موجب کاهش
خفقان بود ،اس��تفاده کردند و نهضت علمی -مذهبی خود را گس��ترش دادند به طوری که
عم ً
ال مدینه تبدیل به حوزه درس��ی ش��د که در آن هزاران پژوهنده مش��تاق در رشتههای
گوناگون از محضر آن امام گرامی بهره میگرفتند.
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شهرت علمی ایشان آن چنان چشم گیر و زبان زد خاص و عام بود که از نقاط بسیار دور
برای حضور در درس ایش��ان میآمدند و از دریای علوم الهی ایش��ان بهره مند میش��دند
این اش��تیاق نه تنها در دلهای دانشمندان و متفکران اسالمی ،بلکه متفکران و علمای غیر
اسالمی نیز مشتاق استفاده از جلسات درس و بحث ایشان بودند.
ش��رح پاس��خها و مناظرات امام با فرقه های گوناگون و صاحب��ان عقیدههای مختلف از
جالب ترین صفحات تاریخ علمی سده های اول اسالم است .نکته ای که به نظر می رسد
این اس��ت که پاسخ های امام ،بیش��تر به تناسب زمان و موقعیت و با توجه به طرز فکر و
میزان درک س��ئوال کننده بوده ،به همین دلیل بعضی از پاسخها فقط برهان جدل کننده را
باطل می کرد و ضعف گفتار او بر مالمی ساخت و برخی نیز برای ایجاد انگیزه در سئوال
کننده بود و البته ایش��ان د ر بس��یاری از موارد نیز پاس��خ های کام ً
ال علمی و منطبق ارائه
دادهاند.
در ب��اب عظم��ت علمی امام صادق (ع) ش��واهد فراوانی وجود دارد .فقها و دانش��مندان
بزرگ در برابر عظمت علمی آن حضرت س��ر تعظیم فرود میآورند و برتری علمی او را
میستودند.
ش��یخ مفید مینویس��د :به قدری علوم از آن حضرت نقل ش��ده که زبان زد مردم گشته و
آوازه آن همه جا پخش ش��ده اس��ت و از هیچ یک از افراد خاندان او به اندازه او علم و
دانش نقل نشده است.
دکتر امین مصری یکی از دانش��مندان اهل س��نت درباره امام صادق (ع) میگوید :وسعت
عل��م و اطالع��ات امام جعفر صادق (ع) در میان مردم بی نظیر بوده و به خاطر صدقش به
(صادق) ملقب بود.
اهداف نهضت و فرهنگی امام صادق (ع)
امام (ع) در قالب های مختلفی در صدد تغییر فرهنگ درجات علمی افراد جامعه آن زمان
تالش می کردند که برای سهولت فهم در چند مورد زیر خالصه شده است:
 )1تربی��ت راویان :از گ��ذر ممنوعیت نقل احادیث در مدت زمان طوالنی توس��ط حکام
اموی احساس نیاز شدید به نقل روایات و سخن پیامبر (ص) و امیر المومنان (ع) ،امام(ع)
را واداش��ت به تربیت راویان در ابعاد مختل��ف آن روی آورند .لذا اینک از آن امام در هر
زمینهای روایت وجود دارد و این است راز نامیده شدن مذهب شیعه به (جعفری) راویان
با فرا گرفتن هزاران حدیث در علومی چون تفسیر ،فقه ،تاریخ ،مواعظ ،اخالق ،کالم و ...
سدی در برابر انحرافات ایجاد کرد.
این حجم گس��ترده از راوی��ان در واقع ،کمبود روایت از منبع ب��ی پایان امامت را در طی
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دوره های مختلف توانست جبران کند و از این حیث امام به موفقیت الزم دست یافت تا
جایی که روایت از این امام همام منحصر به ش��یعه نش��د و اهل سنت نیز روایات فراوانی
در کتب خود آوردند.
 )2تربی��ت مبلغان و مناظره کنندگان :عالوه بر ایجاد خزائ��ن اطالعات (راویان) که منابع
خبری موثق تلقی میش��دند نحضرت به ایجاد ش��بکهای از شاگردان ویژه همت گمارد تا
به دومین هدف خود یعنی زدودن اختالط و التقاط همت گماردند و ش��بهات را از چهره
دین بزدایند.
 )3مبارزه با انحرافات :اواخر عصر بنی امیه زمانی بود که مباحث علمی تا حدودی رونق
گرفته بود و از طرف حکومت نیز منبع کتابت برداشته شده بود و آخرین خلفای اموی در
حقیقت آمادگی بیشتری برای مید ان دادن به مباحث علمی داشتند و البته شرایط آن زمان
چیزی جز این نیز ایجاب نمی کرد.
با این ش��رایط از مهم ترین فعالیتهای امام (ع) مقابله با انحرافاتی بود که از دامنه همان
شرایط به وجود آمده بود .نقطه مقابل فعالیت تشیع فعالیت ها و زیر شاخههای اهل تسنن
ب��ود .ام��ام عالوه بر آن دو حرکت اصولی برای رفع انحرافات نیز میکوش��یدند .مبارزه با
برداش��تهای جاهالنه و قرائتهای س��لیقهای از دین نیز در مکتب امام جایگاه داشت و
حضرت عالوه بر حرکت کلی و مس��یر اصلی ،به صورت موردی با این انحرافات مبارزه
میکردند.
احیای مکتب تشیع
عصر امام صادق (ع) عصری بود که فتنه و آشوب و انقالس سراسر کشورهای اسالمی را
فرا گرفته و موج خش��م و نارضایتی مردم از حکومت بنی امیه تمام نقاظ را طوفانی کرده
بود .دوران حکومت حاکمان بنی امیه هر چه به پایان خود میرس��ید پریشانی و نابسامانی
فزونی مییافت .اس��تانداران بس��یار ظلم میکردند و وضع اقتصادی مردم بر اثر فشار طبق
حاکم به بدترین صورت درآمده بود.
ای��ن اوضاع و ش��رایط زمینه را برای فعالیتهای امام ص��ادق (ع) آماده کرد به طوری که
مکتب تشیع را نه تنها در برابر امواج طوفانی مکاتب دیگر حفظ نمود بلکه این م کتب به
طرز شگفت انگیزی احیا شد.
امام (ع) خطوط فکری (اصلی) را به جامعه عرضه نمودند و شاگردانش��ان را تش��ویق به
تدوین کردند .بر پایه تش��ویق ایش��ان اصول اربع ماه تنظیم گردید و بر اساس آن تشیع و
صورت و س��ازمان جدید خود را نش��ان داد .ایش��ان با این کار نشان دادند که تشیع هر
مذهب است و هم حکومت و بین این دو هیچ جدایی نیست .تشیع در عصر ایشان شکل
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جدیدی گرفت و سنت و شیوه پیامبر (ص) و طرز برخورد آنها به م سائل و اندیشههای
الهیش��ان به صورتی سازمان یافته و منسجم آشکار شده و به صورت یک مکتب درآمده
به طوری که کتبی که فقه ش��یعه بر آن اس��توار است پایههای تالیف و تدوین آن ها در آن
عصر گذارده شده است.
گشوده باب اجتهاد
امام(ع) تحرک خاصی در دنیای علم و فقه پدید آورده و شاگردان خود را وادار کردند که
در چهره علم کالم و بکارگیری ش��یوه تحقیق و بررس��ی و استنباط حقایق را کشف کنند.
ش��یوه ایش��ان در فقه همان شیوه تفکر اسالمی یا استنباط بود و از قیاس و رای افراد را بر
حذر میداشتند.
امام (ع) با پایه گذاری فقاهت و فهم و صورت درس��ی دادن به مسائل ،با مباحثاتی عظیم
و پر دامنه را در جامعه علمی آن روز گش��ودند و با روش��ی که به شاگردان تعلیم میدادند
از آی��ات و مف��اد قرآنی و احکام و قوانین اس�لام را بیرون کش��یده و به صورت عمل در
میآورند .ایشان باب اجتهاد را باز گذاشتند و قانون آزاد اندیشی را در جامعه علمی ترویج
کردند و فرمودند اگر مجتهد در اس��تنباط و اجتهاد خود به حق برس��د برای او دو پاداش
اس��ت و اگر راه اس��تنباط او درست باشد و آن چه که بدست آورد منطبق با حق نباشد باز
هم برای او اجر استنباط وجود دارد .در سایه زحمات امام صادق (ع) افکار اسالمی و خط
صریح و صحیح آن از نو متجلی گردید .ش��اگردان س��ازمان یافته ایشان توانستند به عنوان
مدافعان علمی و فرهنگی آن مکتب باش��ند و حقانیت اس�لام و تشیع را به جامعه اسالمی
آن روز به مرحله اثبات برساند.
نکته مهم در این بحث آن اس��ت که امام بارها اعالم فرمودند :آن چه میگوییم از پدر من
او از پدر خویش و  ...از علی بن ابی طالب است و حدیث علی حدیث رسول اهلل و نص
او قول خداوند است.
احیای فقه شیعه
مهم ترین دورهای که مکتب تش��یع توانست ش��الوده اساسی برای خود بریزد همین دوره
بود .امام (ع) دانش��مندان بیش��مار تربیت کردند و به اطراف بالد اسالمی گسیل داشتند و
خالصه علوم و معارف و اصول تغییر ناپذیر خود را به رش��ته تحریر در آوردند از همین
نظرات که جعفر بن محمد رارئیس مذهب شیعه قلمداد کرده و تشیع ،عنوان افتخار آفرین
مذهب جعفری به خود گرفت.
در ب��اب فقهی ،مکتب امام صادق (ع) قوی ترین و نیرومندترین مکتبهای آن زمان بوده
اس��ت .تمام رهبران اهل سنت بالواسطه یا با واسطه از شاگردان امام صادق (ع) بوده اند.
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امام (ع) در مسائل فقهی طبقاتی به وجود آورده بودند به نام فقها که جواب مسائل مردن
را میدادند مدینه یکی از این مراکز بود .کوفه و بصره نیز از دیگر مراکز بودند.
احیای کالم شیعه
با گشوده شدن باب اجتهاد و به وجود آمدن مسائل فقهی کم کم بین اهل سنت و شیعیان
و همچنین در بین شیعیان ،اختالفاتی به وجود آمد و مباحث کالمی و دفاع از اصول عقاید
و اثبات مسائل اصولی ،ضرورت پیدا کرده لذا طبقه ای به وجود آمد ،به نام متکلمین که در
اصول عقاید و مسائل اصولی بحث میکردند .درباره خدا صفات خدا ،آیات قرآن ،نبوت
و حقیقت وحی و امامت بحث میکردند.
احیای اخالق شیعه
امام (ع) در کار مس��ائل فقهی و علمی به آموزش اخالقیات نیز بس��یار اهمیت میدادند.
بیشترین تاثیر آموزش��ی اخالقیات در عمل ایشان بود .ایشان با عمل و گاهی حتی بدون
هیچ س��خنی و توصیهای مردم را به پرهیزگاری و حس��ن خلق دعوت میکردند .البته در
جای خود نیز به مردم توصیه میکردند .و می خواستند که پرهیزکار باشند و فکری برای
قیامت خود بکنند .در مورد دختران همیشه توصیه داشتند و میفرمودند :دختر چون گلی
خوشبو است او را میبوئی و روزی او با خداوند است .امام (ع) همیشه مردم را به اعتدال
و میانه روی و حس��ن خلق و حس��ن جوار دعوت میکردند و همین امر باعث میشد که
کم کم به طور شگفت انگیزی تاثیر بر رفتار و اخالق عامه مردم داشته باشند.
توجه دادن به اهل بیت
حق اهل بیت علیه السالم در همان روزهای اولیه وفات پیامبر از دست رفته بود و به تدرج
در سایه القائات در دشمنیها این حقوق بیش از پیش فراموش شده و ارزش و اعتبارشان
کم رنگتر میشد .بعدها در عصر بنی امیه و آل مروان سعی بر این شد که اهل بیت را به
فراموش��ی بسپارند و همین کار را انجام دادند .کار امام صادق (ع) احیای اهل بیت (ع) و
توجه دادن عامه به سوی ایشان بود .همین امر در مورد ،این درک و اندیشه را پدید آورد
که تجدید نظری در این زمینه داش��ته باش��ند و این محصول تالش امام صادق (ع) بود که
در بین جامعه علمی و فقهی آن روز ،توانس��تند این برجستگی را به اثبات برسانند و خود
به عنوان فرد ش��اخص علمی و فقهی و اخالقی اهل بیت در آن عصر درخش��ندگی های
زیادی داشتند.
توجه دادن به مباحث قرآن
امام (ع) در آن زمان آن چنان شوق و عالقه به قرآن را در دل مردم نهادینه کرده بودند که
مردم به قدری در اطراف قرآن و مس��ائل مرب��وط به آن کاوش میکردند که حد حصری

28

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

ب��رای آن نبود .روی کلمه به کلمه قرآن تفکر و حس��اب میکردند تا جایی که طبقهای به
وج��ود آمد به نام (اقراء) که ق��رآن را قرائت میکردند و کلمات قرآن را به طرز صحیحی
به مردم میآموختند و از آن باالتر جلسات تغییر قرآن و بیان معانی قرآن و احادیث پیامبر
نیز رونق زیادی گرفته بود.
توسعه افکار و ترویج روح علم و تحقیق در بین مسلمانان
در عصر امام (ع) عقاید گوناگون و متضاد و متعارض و مخالف با اس�لام راس��تین وجود
داش��ت که پیروان آنها با هم درگیری داش��تند .حتی به مرور ،کسانی پیدا شدند که برای
خداوند صورت قائلی شدند یا به علتهایی را در دین روا داشتند.
امام (ع) به اصالح عقاید پرداختند و در زمینه توحید ،جبر ،قضا و قدر و مسائل گوناگون
تالشهایی ارزنده داشتند و برای تعدیل خطوط فکری و جهت دهی آنها و بقای جامعه
اس�لامی به کوش��شهایی پرداختند .ایش��ان با آموزشهای خود و بحثهاو نقدها ،ریشه
بس��یاری از افکار خرافی ،مذاهب ،متنوع ،ریاس��ت و س��لطنت ارباب ق��درت را زدند و
نهضتی علمی آمیخته با دین و اعتقاد ،به وجود آوردند که تداوم حیاتش تا امروز مالحظه
میشوند.
امام (ع) کوش��یدند بد عت ها را از میان بردارند ،خطوط غیر اس�لامی را معرفی و نمایان
کنند ،انحرافات را از اصل و ریش��ه به مردم بشناس��انند و نشان دهند که بسیاری از آن چه
را که مردم در عصر او اصیل میش��مارند .اصالت ندارند .به عنوان مثال ،در جیان س��قیقه
شورای شش نفری حکومت ،در مرگ خلیفه دوم ،از آغاز ویران و منحرف و خالف خط
و اندیش��ه اسالمی بود .و یا کودتای معاویه علیه امیر المومنین خطی کام ً
ال ضد اسالمی و
از روی عناد به اسالم بود.
از خدمات مهم امام به جامعه علمی ،توس��عه افکار و اندیش��ه و آزاد س��اختن آن از قیود
و بندهای موهومات بود .ایش��ان خود به عنوان امام مردم ،بحث آزاد عرضه اندیش��هها در
محاف��ل علمی را ،بدون هیچ گونه محدودیتی پایه گ��ذاری کردند ،تا حدی که یک مادی
ملحد هم ،حق یافت که آراء و عقاید خود را به میدان بکشد و عرضه بدارد و البته دیگران
نیز در برابر این ابراز عقیده حق خود میدیدند که به تقابل آراء و بحث و بررسی بپردازند
و خط فکری خود را ارائه دهند و در این تقابل ،حق از نا حق باید شناخته میشد.
مس��ئله بحث آزاد و تعبدی نبودن قبول دین ،س��بب شد که مردم به سوی مذهبی که امام
صادق (ع) پیش��وایی آن بود روی آوردند و توجهات به س��وی محضر درس و به بحث
ایش��ان معطوف گردد .و این مس��اله در آن روزگار اهمیت داش��ت ،بدان خاطر که نه امام
دارای پس��ت و مقامی بودند که عدهای تطمیع ش��وند و نه پولی و مهریه در کار بود ،که

موجب جلب نظر گردد.
آری ،امام صادق (ع) این حق را بر گردن فالس��فه و دانش��مندان دارند که زمینه ساز شرح
صدر ،در شنیدن آراء و نظرات مخالف در جامعه است و هر کس حق دارد در یک محفل
علمی ،دیدگاه خود را محک بزند.

منابع:
 -1محمد معین ،فرهنگ معین ،ج ،1ص.24
 -2احمد سیاح ،فرهنگ بزرگ جامع نوین ،ج ،1ص 55
 -3فرهنگ جدید عربی ،فارسی ،ترجمه منجد الطالب ،ص .305
 -4محمد حسین حق جو ،تربیت فرزند .ص.11
 -5سوره شوری ،آیه .53
 -6سوره ذاریات ،آیه .56
 -7محمد محمدی ری شهری ،میزان الحکمه ،ج ،1ص.105
 -8همان.
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نتیجه
از کل ای��ن مباح��ث میتوان نتیج��ه گرفت که از طریق تعلیم و تربی��ت صحیح ،می توان
تحوالت��ی عظیم در جامعه انس��انی پدی��د آورد جامعه را مترقی کرد و اس��تقالل آن را از
خطر مصون داش��ت از این جهت که اگر کش��وری بخواهد خود را در بین همه تصادمها
و درگیری ها س��ر پا نگه دارد در فرد خود کفایی باش��د و وابستگیها را طرد و دور کند،
ناگزیر باید از طریق تربیت اقدام کند.
بهترین زمان برای تربیت ،دوران کودکی است که کودک هنوز کام ً
ال شکل نگرفته و برای
هر گونه تربیت آمادگی دارد.
مسئولیت این امر حساس در مرتبه اول بر عهده والدین و به خصوص مادران نهاده شده
اس��ت و خانواده نقش اساس��ی در زندگی فرد و جامع��ه دارد و اولین و مهم ترین کانون
پرورش صحیح و احیا شکوفایی استعدادهاست.
همچنین مدرس��ه و اجتماع نیز نقش بسیار مهمی دارند .تربیت و سهل و ساده ای نیست،
بلکه فن بس��یار ظریف و حساس��ی اس��ت که کاردانی اطالعات کافی ،تجربه ،بردباری ،و
قاطعی��ت الزم دارد که ب��رای وصول به این حقایق ،مطالعه تحقیق و مش��اوره و تالش و
کوشش میطلبد.
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 -9شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج ،15ص.196
 -10محمد تقی مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،1ص.17
 -11شیخ حر عاملی .وسائل الشیعه ،ج ،2ص.17
 -12شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج ،2ص.14
 -13همان.
 -14مهدی رحیمی ،سیره کوتاه در زندگی چهارده معصوم ،ص.99
 -15عبدالحلیمجندی ،امام صادق (ع) ترجمه عباس جاللی .ص.306
 -16شیخ مفید ،االرشاد ،اسالمی ،ص.270
 -17دکتر امین مصری ،مولف کتاب ظهراالسالم ،معاصر.
 -18ابوالعباس نجاشی .رجال نجاشی ،ج .1ص 78و .79
 -19مجلسی ،بحاراالنوار .ج ،47ص.47
 -20شیخ حر عاملی .وسایل الشیعه ،ج 2ص.57
 -21علی قائمی ،درمکتب احیاگر تشیع .ص.387
 -22همان ،ص.388
 -23سید محمد حسن موسوی کاشانی .بر امام صادق چه گذشت .ص.142
 -24همان ،ص.12
 -25علی قائمی ،درمکتب احیاگر تشیع .ص .355
 -26همان ،ص.388
 -27سید محمد حسن موسوی کاشانی ،بر امام صادق چه گذشت .ص.12
 -28علی قائمی ،همان ،ص.381

سیاست از منظر امام صادق(ع)

چکیده:
نگرش به اندیش��ه های گوناگون امام صادق(ع)به عنوان بخشی از زیباترین تفکرات ناب
اسالمی جهت اصول راهبردی جامعه ی حاضر،در خور توجه و تامل بسیار است،پس بی
گمان به سادگی از کنار آن نمی توان عبور نمود.
از این رو پژوهش حاضر تنها مرور و بازخوانی است بر«سیاست از منظر امام صادق(ع)».
ب و مغز این مس��اله نخس��ت در نگرش،اهمیت و جایگاه سیاست در سیره و اندیشه ی
لُ ّ
حضرت(ع)و نیز مبانی فلسفی هدف و وسیله درباب این امر و تفاوت این سیاست(سیاست
امام صادق)با دیگر سیاستهاس��ت و سپس این مساله(سیاست از منظر امام صادق)درقالب
چارچوبی منس��جم با شاخصه هایی چون:ویژگیهای حاکم اسالمی،اهداف حکومت و در
نهایت روش حکومتداری از منظر امام صادق(ع)قابل مشاهده است.
البت��ه در کنار بررس��ی مباحث ف��وق مطالب مرتبط و هماهنگ دیگ��ری که از ضروریات
مس��یرتحقیق بوده اس��ت(تحوالت سیاس��ی -اجتماع��ی دوران پ��س از امامت حضرت
صادق(ع)و تاثیر آنها در اندیشه سیاسی ایشان،مفهوم سیره،سیاست و نیز سیره سیاسی امام
صادق(ع))نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.
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دکتر فاطمه سادات آقاسیدمحمدقاری
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در پایان می توان به کم نظیری اندیش��ه سیاس��ی امام صادق(ع)همچون پدران بزرگوارش
به لحاظ وس��عت تفکر،آفاق اندیش��ه ورزی ژرف،مساله شناس��ی،زمان شناسی،بیداری و
ِ
ِ
ماهیت غیردینیِ
سیاست اموی -عباس��ی با ارائه ی چارچوبهایی
بینایی ایش��ان نس��بت به
منسجم در این راستا از منظر حضرت(ع)پی برد و نیز از آن آموزه ها،قواعد،دستورالعمل و
شاخصه ها که سرشار از تعهد،تحول،خالقیت و بصیرت بودند برای مدیریت و سیاستگذاری
در جامعه حاضر بهره جس��ت،چرا که این تفکرات(سیاست از منظر امام صادق(ع))بلحاظ
توحیدی بودن از تحوالت ش��گفتی درتمامی عرصه ها و از آن جمله سیاس��ت برخوردار
اس��ت و می تواند افق هایی در مدیریت سیاس��ی جامعه ما که حکومتی دینی است،جهت
نیل به هدایت و نیز سعادت دنیوی و اخروی مردم ایجاد و ترسیم نماید.
واژگان کلیدی :سیاست،منظر،سیره،تفکر،امام صادق(ع).

32

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

مقدمه
یکی از موضوعات و مباحثی که باید در تاریخ ش��کوهمند زندگی امام صادق(ع)،بیش��تر
به آن پرداخته شود،سیاس��ت از منظر حضرت(ع)اس��ت که درقالب آموزه هایی ارزشمند
از ایش��ان بجای مانده است؛چرا که اهمیت ش��ناخت و لزوم مطالعه ی این مباحث زمانی
روش��ن می گردد که دانسته ش��ود گروهی از مورخان و نویسندگان قدیم و معاصر،گاه با
گفته ها و اظهارنظرهای نادرس��ت و یکسونگرانه ی خویش پیرامون ائمه می کوشیدند تا
نشان دهند که این بزرگواران پس از امام حسین(ع)از جامعه و سیاست کناره گیری کردند
و مردم را به حال خویش رها نمودند.
حال آنکه با مراجعه به منابع و ماخذ مربوط به زندگی و نیز اندیشه ها و سیره ی سیاسی
هریک از ائمه و از آن جمله امام صادق(ع)که موضوع نوش��تار حاضر است،درک خواهیم
نم��ود که ای��ن بزرگواران هریک در عصر خویش با اوضاع و ش��رایط خاصی روبرو بوده
اند و همواره تش��کیل حکومت را بعنوان یکی از اساس��ی ترین برنامه ها در س��رلوحه ی
اهدافشان ،مدنظر قرار داده اند.
هرچن��د در این راه،به دالیل گوناگون و از آن جمله،حفظ مکتب نوپای اس�لام و وحدت
مس��لمین اقدام��ی نکرده اند،اما ای��ن امر به معنای رها نمودن جامع��ه و مردم و هدایت و
رهبری دلس��وزانه آنها نبوده است.چنانکه تاریخ به خوبی گواه است یکی صلح را پذیرفته
و دیگری به دعا و نیایش و پاس��داری از مکتب و گس��ترش معارف اس�لامی پرداخته و
همچنین رهبری و هدایت جامعه را به عهده گرفته و دیگری این مهم را با تاسیس دانشگاه
بزرگ علوم و معارف اسالمی و در کنار آن با احتیاط و دقت فراوان به راه اندازی سازمانی
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منسجم و هدفمند(وکالت)به انجام رسانیده است.
یک��ی عص��ر خویش را تح��ت نظر دس��تگاه حاکم و یا در زندان به س��ر برده اس��ت،اما
لحظ��ه ای در تحق��ق اه��داف مکتب و رهبری جامع��ه غفلت ننموده اس��ت و دیگری تا
مرحله ی والیتهعدی جهت تحقق آرمانهای اصیل اس�لامی کوش��یده اس��ت و هریک به
روشهای مختلف در شرایط گوناگون در امتداد دوره ی رسالت و تکمیل وظایف خویش
به ایفای وظایف محوله پرداخته اند.
چنانک��ه آموزه ها و اندیش��ه ها و نیز س��یره ی سیاس��ی به جای مان��ده از هریک از این
بزرگ��واران در زمینه های گوناگون بهترین گواه بر این امر اس��ت که در ذیل سیاس��ت از
منظر امام صادق(ع)جهت به چالش کش��یدن سیاس��تهای مزورانه،غیراسالمی و ظالمانه ی
اموی -عباسی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
الف.تحوالت سیاسی -اجتماعی دوران پیش از امامت
حضرت صادق(ع)و تاثیر آنها در ترسیم سیاست از منظر ایشان
از زمان��ی که پیامبراکرم(ص)حکومت اس�لامی را در مدینه بنیاد نهاد تا زمان خالفت امام
علی(ع)،رس��م بر این بود که حاکما ِن مس��لمانان در مس��ائل سیاس��ی و اجتماعی با مردم
مش��ورت می کردند و نظرش��ان را جویا می ش��دند.در عصر پیامبر(ص)آنجا که س��خن
از حکم ش��رعی نبود،رس��ول خدا(ص)در مواردی که ضرورت می دی��د با یاران خود به
مشورت میپرداخت.درسالهای آخرخالفت عثمان،بویژه زمانی که برعملکرد وی خرده می
گرفتند،عثمان چندبار از مردم خواست تا اگر بر او اعتراض دارند،بگویند و حتی خود در
جمع مردم حاضر شد و به معترضان وعده اصالح درکارها راداد؛امااطرافیان وی به اومجال
اصالح ندادند[بالذری،انساب االشراف،ج،6ص.]180
ام��ا از عصر حاکمیت معاویه به بعد،به تدریج راه خرده گیری بر خلفا و عامالن آنها و نیز
سیاست های آنان بسته شد و هر که به گفتار یا کردار خلفا یا کارگزاران آنها اعتراض می
کرد،گرفتار بازجویی،تهدید و آزار می گشت یا کشته می شد.
چنانکه حجربن عدی و یارانش که ناس��زا گفتن به علی(ع)را روا نمی ش��مردند،به دست
معاویه به شهادت رسیدند.همچنین روزی که معاویه درباره ی والیتعهدی یزید از مردم نظر
خواست،احنف بن قیس خاموش نشست معاویه گفت«:تو چرا سخن نمی گویی»؟گفت«:اگر
حق بگویم از تو می ترس��م و اگر باطل بگویم از خدا می ترس��م»[مبرد،الکامل فی اللغه و
االدب،ج،1ص.]98
به هر اندازه که از ش��مار مهاجران و انصار و مس��لمانان معتقد کاس��ته می شد،نشانه های
ضعف در اجرای احکام الهی(امربه معروف و نهی از منکر)آشکارتر می گردید.
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نسلی که در دوره ی حکومت امویان روی کار آمد نه از اسالم دوره ی رسول اکرم(ص)
آگاهی داش��ت و نه س��ختگیری و مراقبت زمامدارن پس از او را دیده بود.چنین نسلی در
روزگار آش��وب پرورش یافت و در دوره ی خشونت س��ر رشته امور را به دست گرفت
و بس��یار طبیعی است که از اس�لام حقیقی و سیاستی که رکنِ آن دین است چیزی نداند.
ام��ا این دگرگونی ها و انحرافات بر کس��انی که بازمان��دگان دوره ی حاکمیت عدالت و
مس��اوات بودند گران می افتاد و افس��وس م��ی خوردند و نمی توانس��تند کاری از پیش
ببرند[شهیدی،تاریخ تحلیلی اسالم،ص.]178
همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد،بی انصافی است اگر بگوییم امامان شیعه(ع)در این دوران
موضعی منفعالنه گرفته اند،از این رو بدون نشان دادن نمایی از آن دوران که البته در اینجا
مقصود دوران حیات امام صادق(ع)پیش از ایام امامت اس��ت،نمیتوان به ترسیم سیاست از
منظر امام صادق(ع)و نیز شیوه ها و عملکردهای حضرت(ع)پی برد.
امام جعفرصادق(ع)در س��ال83هجری(17ربیع االول)در مدینه چش��م به جهان گشود.در
سن12سالگی،ایش��ان (یعنی در سال95هجری)شاهد به امامت رس��یدن پدر بزرگوارشان
امام محمدباقر(ع)بودند که به ترتیب امام صادق نظاره گ ِر معاصر بود ِن ایام امامت پدرشان
با پنج خلیفه ی اموی و نیز اتخاذ س��یره سیاس��ی ایش��ان در مواجهه با هریک از آنان بوده
اس��ت،که این امر تاثیر به س��زایی را در سیره ی سیاس��ی امام صادق(ع)و نیز شکل دهی
تفکرات ایش��ان را عهده دار بوده است که در بخش��های بعدی نوشتار به شکل مبسوط و
تفصیلی بدانها پرداخته خواهد شد.
 ولید بن عبدالملک()86-96ولی��د فرزن��د عبدالملک بن م��روان بن َح َکم بن ع��اص بن امیه بن عبد ش��مس بن عبد
مناف،ابوالعب��اس اموی اس��ت.مادرش والده،دخت��ر عباس بن جزء بن ح��ارث بن زهیر
عبس��ی است.وی در س��ال50متولد شد.او پسر بزرگ عبدالملک اس��ت[ابن کثیر،البدایه و
النهایه،ج،9ص.]161
او که در دس��تگاه ش��اهی پدرش،با عیش و نوش بزرگ شده بود جوانی فاقد ادب بود که
روایتگ��ران تاریخ نی��ز از وی به عنوان فردی جبار،ظالم[س��یوطی،تاریخ الخلفاء،ص]223
بواله��وس و خوش��گذران یاد کرده اند؛بگون��ه ای که63ازدواج مکرر برای او ثبت ش��ده
است[همان].
وی پس از رس��یدن ب��ه مق��ام خالفت،عناصر فاس��د و جنایت��کاری را چون«حجاج بن
یوس��ف»در عراق(البته حجاج در دوران عبدالملک نیز در این پس��ت بوده اس��ت و ولید
او را در این منصب ابقا کرده اس��ت)«،عثمان بن حباره»در حجاز«،قره بن شریک»در مصر
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را به عنوان امیر،فرماندار و حاکم بر سرنوش��ت مس��لمانان مسلط کرده بود؛هریک از این
افراد در سیاس��تهای مزورانه ی خویش،بیدادگری،ظلم و س��تم و تجاوز آن چنان مشهور
بودند که مردم از دس��ت آنها به تنگ آمده بودند به نحوی که نزدیکان خلیفه از آن جمله
عمر ب��ن عبدالعزیز(برادرزاده ی ولید)نیز به این وضعیت معترض ش��د و گفت«:زمین پر
از ظلم و س��تم شده اس��ت،خدایا مردم را از این گرفتاری نجات بده»[ابن اثیر،الکامل فی
التاریخ،ج،5ص.]11
برخ��ی مورخان نیز از دوران ولید چنین یاد کرده اند:در دوران خالفت وی،مس��جدجامع
دمشق بنا گردید و مسجد پیامبر(ص)و مسجداالقصی نیز توسعه داده شد،در هر شهری که
محلی برای اقامه ی نماز وجود نداشت،
مسجدی ساخته شد و...همچنین این دوران،دوره فتح و پیروزی مسلمانان در نبرد با کفار
نیز ثبت گشته است[البدایه و النهایه،ج،9ص.]75
در زمان او قلمرو دولت اموی از ش��رق و غرب وس��عت یافت و بخش��هایی از هند و نیز
کابل و کاش��غر و طوس و مناطق مختلف و وس��یع دیگر به کشور پهناور اسالمی پیوست
و دامنه ی فتوحات او تا اندلس امتداد یافت و قشون امپراتوری اندلس از نیروهای تحت
فرماندهی«موس��ی بن نصیر»فرمانده س��پاه اسالم،شکس��ت خوردند و این کشور به دست
مسلمانان افتاد.
هرچند در این ایام امام جعفرصادق(ع)در دوران کودکی به س��ر میبردند،اما شاهد مواضع
سیاسی امام باقر(ع)
در برابر این حاکم ستمگر اموی بودند.امام صادق(ع)مشاهده می نمودند که چگونه پدرشان
از مواضع بر ِ
حق خود(حاکمیت سیاس��ی ائمه)،کوچکترین عقب نش��ینی نمی نمایند و در
همی��ن عصر امامت خ��ود را اعالن فرمودند که این خود،حرکتی آش��کار بر ض ِدحاکمیت
ام��وی بود.امام محمدباقر(ع)با اس��تناد به آیه ای از قرآن کری��م فرمودند«:انما ولیکم اهلل و
رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکاه و هم راکعون؛ولی شما تنها خدا
و پیامبر(ص)اوست و کسانیکه ایمان آورده اند همان کسانیکه نماز را بر پا می دارند و در
حال رکوع زکات می دهند»[مائده.]55/
در ای��ن بره��ه امام صادق(ع)از نحوه سیاس��ت ام��ام باقر(ع)می آموزد ک��ه ورود ائمه در
عرصه ی سیاس��ت و حکومت از ش��ئون امامت و والیت آنان است؛همانگونه که مقصود
پیامبراکرم(ص)نیز از پرداختن به مس��ائل حکومتی و سیاسی،نه کسب قدرت،بلکه نجات
انسانیت از تیره بختی و هدایت آنان به سوی سعادت بود.
همچنین ایش��ان می ش��نیدند که امام باقر(ع)در برخورد با سلطه ستمگر اموی -ولید -به
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لحاظ اهمیت والیت و حاکمیت غصب شده آنان در حدیثی پرمعنا خطاب به آنان(حاکمان
س��تمگر اموی)فرمودند«:اسالم بر پنج پایه استوار اس��ت:نماز،زکات،حج،روزه و والیت».
زراره پرس��ید:از این پنج اصل،کدامیک برتر است؟امام(ع)فرمود«:والیت برتر از سایر اصل
هاس��ت؛زیرا که والیت کلی��د نماز،زکات،حج و روزه می باش��د و صاحب والیت(امام)
کس��ی است که مردم را به س��وی این اصول چهارگانه رهبری می کند»[شیخ کلینی،اصول
کافی،ج،2ص.]18
امام صادق(ع)در این ایام به خوبی ش��اهد س��یره احسن سیاسی پدر بود که چگونه ایشان
صراحتا در س��خنان خویش،بین��ش خود را درباره ی فردی که برای حاکمیت مس��لمانان
شایسته است بیان می دارد:همانا امامت و پیشوایی اجتماعی در صالحیت کسی نیست،مگر
این سه ویژگی در او جمع باشد.1«:از تقوای نیرومندی برخوردار باشد که وی را در برابر
آفات قدرت از فرو افتادن در دام حرام نگه دارد(زیرا قدرت آنچنان فریبنده و جذاب است
که تقوای اندک در برابر آن کارآیی ندارد).2.از بردباری ژرفی برخوردار باش��د که خش��م
خود را مهار نماید.3.بر کسانیکه حکم می راند،همانند پدری مهربان باشد و به نیکی رفتار
کند»[عالمه مجلسی،بحاراالنوار،ج،25ص.]137
 سلیمان بن عبدالملک()96-99او سلیمان بن عبدالملک بن مروان بن َح َکم بن ابی العاص بن امیه بن عبد شمس قریشی
اموی،ابوایوب است.مادرش والده -دختر عباس بن جزء عبسی -بود.وی درسال54هجری
در مدینه متولد ش��د،در ش��ام پرورش یافت و بادیه و اقامت در آن را دوس��ت داش��ت.
در بادی��ه قص��ری بنا ک��رده و در آن منزل ُگزی��د.وی برترین فرزن��د عبدالملک[البدایه و
النهایه،ج،9ص،]177مردی...س��خنور و عاش��ق جن��گ بود.او س��پاهی را ب��رای محاصره
قسطنطنیه اعزام کرد.
عالوه بر این،وی ش��خصیتی فوق العاده حریص،پرخوار،شکمباره،خوش��گذران و تجمل
پرس��ت بود.او به اندازه چند نفر عادی غذا می خورد!و س��فره های وی همیش��ه رنگین
و اش��رافی ب��ود.وی گرگی را می مانس��ت که پس از روزگاری گرس��نگی ب��ه طعمه ای
دس��ت یافته باش��د.تنها اندیشه ای که در سر او نبود،اندیش��ه ی مردم و اسالم و قرآن بود
و خود اقرار می کرد«:غذای خوب خوردیم و لباس نرم پوش��یدیم و مرکب رهوار س��وار
ش��دیم،لذتی برای من نمانده،مگر دوستی که میان من و او تکلف نباشد»[مسعودی،مروج
الذهب،ج،3ص.]176
او لباسهای پر زرق و برق و گرانقیمت و گلدوزی شده می پوشید و در این باره به قدری
اف��راط می کرد که اجازه نمی داد خدمتگزاران و حت��ی ماموران آبدارخانه ی خالفت نیز
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با لباس عادی نزد او بروند،بلکه آنان مجبور بودند هنگام ش��رفیابی!لباس گلدوزی شده و
رنگین بپوش��ند!تجمل پرستی دربار خالفت کم کم به سایر شهرها سرایت کرد و پوشیدن
اینگونه لباسها در یمن وکوفه واسکندریه نیز در میان مردم معمول گردید[همان،ص.]175
س��لیمان در آغاز خالفت،از خود نرمش نش��ان داد و به محض رس��یدن به قدرت،درهای
زندانیان عراق را گشود و هزاران نفر زندانی بیگناه را که حجاج بن یوسف در بن ِد اسارت
و حبس کش��یده بود،آزاد ساخت و عمال و ماموران مالیات حجاج را از کار برکنار کرد و
بسیاری از برنامه های ظالمانه ی او را لغو نمود.
اق��دام وی در آزاد س��اختن زندانی��ان بیگناه عراق ب��ه گواهی مس��تندات تاریخی،دولت
مس��تعجل بود،او بعدا این روش خود را عوض کرد و روی حس��ابهای ش��خصی و تحت
تاثیر احساس��ات انتقامجویانه،دست به ظلم و جنایت آلود.س��لیمان با انگیزه ی تعصبات
قبیلگی،افراد قبایل« ُم َضری»را زیر فشار قرار داد و از رقبای آنان یعنی قبائل یمنی(قحطانی)
پشتیبانی کرد[عمر فروخ،تاریخ صدراالسالم،ص.]197نیز عده ای از سرداران سپاه و رجال
بزرگ را به قتل رسانید و«موسی بن ن ُ َصیر»و«طارق بن زیاد»دو قهرمان دلیر و فاتح اندلس،را
مورد بی مِهری قرار داده و طرد کرد[سیدامیرعلی،مختصر تاریخ العرب،ص.]125
مولف کتاب«تاریخ سیاسی اسالم»مینویسد:سلیمان درباره ی والیان خود،نظریات خصوصی
اعمال می کرد:
بعض��ی را مورد توج��ه قرار می داد و برای از میان بردن بعضی دیگر نقش��ه می کش��ید.
از جمله کس��انیکه س��لیمان با آنها دشمنی داشت«محمد بن قاس��م»والی«هند»«،قتبیه بن
مسلم»والی«ماوراءالنهر»و«موس��ی بن نُصیر»والی«اندلس»بود[حس��ن ابراهیم حسن،تاریخ
سیاسی اسالم،ج،1ص.]401و این دشمنیها همه از انگیزه های شخصی و رقابتهای قبیلگی
سرچشمه می گرفت که هر چند پرداختن به آنها در جای خود شایسته است،اما خارج از
محدوده ی پژوهش حاضر است.
به هر تعبیر دو ابزار«مکرورزی سیاس��ی در رس��یدن به قدرت»و«بهره گیری از زور»که در
دهه های پیش��ین در دس��تگاه اموی مشاهده می شد،روند رو به رشد خود را در این دوره
نیز بیش از پیش نمایان س��اخت و با بکار گرفته شدن عناصر فاسد،فرصت طلب و تجمل
گرا توسط سلیمان،این دوره کوتاه وارد مرحله ی جدیدی از تاثیر
گذاری در عرصه ی سیاست شد.
وی نیز به مانند برخی از سیاستمداران نشان داد که،سیاست بر این قاعده استوار است که
برای رسیدن به قدرت و حکومت،استفاده از هر وسیله و ابزاری و از هر راه ممکنی،مجاز
و مباح است.
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امام صادق(ع)که در این ایام که در سن13تا16س��الگی به س��ر می بُرد،مکتب سیاسی پدر
را استوار بر پایه ی
ارزش��های الهی و انسانی مش��اهده می نماید؛بگونه ای که ایشان به خوبی درک می کردند
که پدرش��ان در این دوره کوتاه 2سال و نه ماه خالفت سلیمان بن عبدالملک با بکارگیری
موضع مبارزه غیرمس��تقیم با کجرویها و انحرافات و برنامه های حکومت طاغوتی و جائر
وقت،ب��ه مبارزه پرداختند و از این طریق می کوش��یدند ت��ا این حکومت غاصب و تجمل
گستر را به شیوه ای خاص به چالش بکشاند.
به واقع امام صادق(ع)مش��اهده می نمودند که چگونه امام باقر(ع)در سیره سیاسی خویش
به اس��تراتژی تدبیر امور به معقول ترین و انس��انی ترین وجه ممکن با اتخاذ روش هایی
خردمندانه در س��یره و س��خنان خویش در رس��اندن پیام به جامعه در این دوره حس��اس
می پردازد«:همانا پیش��وایان ظلم وپیروان ایش��ان،ازدین الهی عزل شده وبرکنارند»[اصول
کافی،ج،1ص.]184
«صالح و عزت و سالمت دین و مومنان به این است که(حاکم جامعه ی اسالمی و امانتدار
بیت المال و منابع اقتصادی مسلمانان،
مومن و متهعد باش��د و)اموال جامعه به کس��ی سپرده شود که حقوق را رعایت کرده و در
مصارف بایسته آن را به مصرف رساند،و فساد دین و اهل دیانت از آنجا پدید می آید که
ب��ه عدل و حق رفتار نکرده آن را در مصارف الزم بکار نگیرد»[ابی نصر طبرسی،مش��کاه
االنوار،ص.]466
 عمر بن عبدالعزیز()99-101عم��ر ب��ن عبدالعزیز بن مروان بن َح َکم بن ابی العاص...ابوحفص قریش��ی اموی اس��ت.
مادرش ام عاصم لیلی،دختر عاصم بن عمر بن خطاب است.در سال62در شهر ُحلوان مصر
متولد شد و در محیطی مصری که به رفاه،جوانمردی و پرهیزکاری شهرت داشت،پرورش
یافت.در کوچکی قرآن را حفظ کرد.هنگامیکه به س��نِ بلوغ رس��ید،عالقه اش به فراگیری
دانش،به ویژه ادبیات افزایش یافت.هنگامیکه پدرش خواس��ت او را همراه خود به ش��ام
ببرد،وی درخواست کرد تا او را به مدینه بفرستد تا با فقها نشست و برخاست کرده،خُ لق
و خوی ایش��ان را بگیرد.پدرش درخواست وی را اجابت کرد.او با بزرگان قریش محشور
شد و از جوانان آنان دوری کرد.همواره خُ لق و خوی او چنین بود تا اینکه پرآوازه شد.
علم دین آموخت،از بس��یاری از صحابه و تابعین حدی��ث نقل کرد،به پژوهش در ادبیات
خو گرفت و به سرودن
شعر پرداخت تا به سطح پیشرفته ای رسید و نزد دانشمندان حجت بود.امام احمد بن حنبل
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گفت«:من س��خن هیچ کدام از تابعین را جز عمر بن عبدالعزیز،حجت نمی دانم»[البدایه و
النهایه،ج،9صص.]192-193
عمر تا در گذشت عمویش عبدالملک در سال86و خالفت فرزندش ولید،استاندار خناصره
بود.وی در مدت شش سال استانداری مدینه محبوب مردم شد.سیاست باز او،مدینه را محل
آرامش و امنیت قرار داد،بگونه ای که افراد شکنجه شده یا تحت پیگرد از سوی حکومت
اموی به ویژه حجاج،به آنجا پناه می بردند.سیاست او حکومت را به ستوه آورد؛زیرا راهی
برای بیرون رفتن از ش��یوه ی حکومت س��نتی موروثی محس��وب می شد.از این رو ولید
وی را در سال93هجری بنا به درخواست حجاج از استانداری برکنار کرد.حجاج شکایت
کرده بود که عصیانگران و شورش��یان عراقی در برابر نظام اموی،به عمر پناه برده از امنیت
و حمایت وی برخ��وردار می ش��وند[طبری،تاریخ طبری،ج،6صص.]481-482حادثه ی
ِ
خالفت ولید عمال و
برکناری،بر روحیه ی عمر اثر گذاشته او را اندوهناک کرد و تا پایان
رسما منصبی نپذیرفت.هنگامیکه سلیمان به خالفت رسید،عمر از نزدیکان،مشاوران بزرگ
و یاورانش ش��د و در طول خالفتش همراه او بود.خلیفه پسر عمویش را می پسندید و به
ش��دت مورد اعتمادش بود.هنگامی که س��لیمان در دابق در گذشت،عمر بن عبدالعزیز به
خالفت رسید[همان،ص.]552
نکته ی حائز اهمیت اتخاذ س��یره ی سیاس��یِ همراه با ریای او پس از رسیدن به حاکمیت
بود،چنانک��ه زندگی وی در زمان خالفتش با زهد صادقانه،دوری از ظواهر و زیبایی های
زندگی و احس��اس مس��ئولیت ش��دید همراه بود.وی چون بر این باور بود که در دوران
زندگی راحت گذش��ته اش چه بسا اس��راف نموده باشد،بر نفسش سخت گرفت تا با این
سختیها گذشته را بپوشاند.از این رو پس از بیعت،به علت ابهت و جال ِل مرکبهای حکومتی
از آنها اس��تفاده نکرد[تاریخ طبری،ج،6ص]552و به همسر خود فاطمه دستور داد تا تمام
جواهرات و اموال و هدایای گرانبهایی را که پدر و برادرش از بیت المال به وی بخشیده
بودند،ب��ه بیت المال برگرداند و اگر دل از آنها بر نمی کند،خانه ی او را ترک گوید[تاریخ
الخلفاء،ص.]322
عمر بن عبدالعزیز،نه تنها از همس��ر خود خواس��ت تا اموال عمومی را که تصاحب کرده
اس��ت را به بیت المال بازگرداند،بلکه ش��عاع مبارزه ی خویش را وس��عت داد و بنی امیه
و عموزادگان خود را به پای حس��اب کش��ید و به آنها فرمان داد که اموال عمومی را که
تصاحب نموده اند نیز به بیت المال پس دهند[همان].
تاری��خ نق��ل می کند عمر س��یره ی خلفای نخس��تین را به مردم ب��از گرداند.هنگامیکه به
خالفت رس��ید چنین سخنرانی کرد«:ای مردم!بعد ازقرآن،هیچ کتابی و بعد از محمد(ص)
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هیچ پیامبری نیست.من قاضی نیستم،بلکه مجری(قانون)هستم.بدعت گزار نیستم بلکه تابع
هس��تم.مردی که از امام ستمگری می گریزد،ستمگر نیس��ت،بلکه آن امام ستمگر،سرکش
اس��ت.آگاه باش��ید آفریده های خدا نباید در کاری که معصیت خدا در آن اس��ت،از کسی
پیروی کنند»[ابن س��عد،الطبقات الکبری،ج،5ص.]340و در روایت دیگری گفته شده«:من
از ش��ما بهتر نیس��تم،اما مس��ئولیت ب��ه دوش دارم.آگاه باش��ید در معصیت خ��دا نباید از
آفریده های او اطاعت کرد.آگاه باشید،آیا(سخن من را)دریافتید؟»[همان].
عالوه بر اندیش��ه های فریبنده و عامه پس��ند عمر بن عبدالعزی��ز وی همچنین در دوران
حکمرانی خویش به اصالحاتی در جوانب مختلف جامعه ی اس�لامی دست زد که شاید
مهم ترین آنها عبارت باشند از:
 اس��تقبال از احزاب مخالف،مانند شیعه و خوارج با هدف کاستن از دشمنی سنتی آنها بااموی ها
 تسامح دینی با غیرمسلمانان و دعوت آنان به اسالم تشکیل دستگاه اداری جدیدی که از اندیشه های اصالحی اش متاثر بود احاطه بر مشکالت سیاسی،اقتصادی و اجتماعی که فتوحات در پی داشت.عالوه بر تمام موارد یاد شده،عمر بن عبدالعزیز به چند اقدام پیرامون اهل بیت از جمله:از
میان برداشتن بدعت سب و لعن علی(ع)که ریشه ای69ساله داشت،تشویق به نقل،تدوین
حدی��ث و نی��ز بازگرداندن فدک به امام محمدباقر(ع)در س��فر به مدین��ه و دیداری که با
حضرت(ع)پرداخت[.اسماعیل بخاری،صحیح بخاری،ج،2ص.]6
در این دوره نیز امام صادق(ع)مش��اهده مینمودند که چگونه پدر به افش��اگری سیاستهای
کاذب عمربن عبدالعزیز
م��ی پردازند و به صراحت پیرامون امامت،والیت و جانش��ینی ب��ه حق خویش و غصب
آن توس��ط دستگاه اموی س��خن می گویند.امام صادق(ع)پیشتر نیز ش��نیده بود آن هنگام
که افراد از سیاس��تهای به ظاهر دینی عمر تعریف می کردند،پدرش امام باقر(ع)کالم امام
سجاد(ع)را پیرامون این شخصیت فاسق و ریاکار یادآوری می فرمودند که« :دیری نخواهد
پایید که می میرد،در حالیکه اهل آس��مان او را لعنت کرده چون در حق ما س��تم کرده و
اهل زمین برای او طلب آمرزش می کنند»[بحاراالنوار،ج،46ص.]251و امام محمدباقر(ع)
نیز خود می فرمودند«:این جوان روزی به فرمانروایی خواهد رس��ید و روش��ی عادالنه از
خود آش��کار خواهد ساخت،چهار سال زندگی می کند -منظور امام محمدباقر(ع)از لحظه
دیدن تا پایان عمرش بوده اس��ت که چهار س��ال را ذکر کرده اس��ت -و سپس مرگش فرا
می رسد،زمینیان بر او می گریند و آسمانیان نفرینش می کنند»[اثبات الهدی،ج،5ص،]293چرا
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که«بر جایگاهی که از آ ِن ما و شایسته ی ماست،تکیه می زند در حالیکه هرگز حقی ندارد.
بلی،او در جایگاهی که غصب می کند به اظهار عدل می پردازد!!»[همان].
ام��ام صادق(ع)م��ی فرماید پدرم(ع)به قدری در این مس��اله -اظه��ار امامت و والیت و
جانش��ینی به حق خویش و س��ایر ائمه -س��ماجت به خرج داد که شخصی از یارانش به
ایش��ان عرض کرد :ش��ما امر بسیار مهمی را آش��کار می نمایید و ترس آن را داریم که از
ناحیه ی طاغوت به ش��ما گزن��دی برس��د.امام محمدباقر(ع)فرمود...«:هر چه می خواهند
ت�لاش کنند،ولی بر ما راه��ی ندارند»[اصول کافی،ج،1ص.]487ام��ام صادق(ع)به خوبی
می دانس��ت که اعتراضات و س��خنان امام باقر(ع)به س��یره سیاسی عمر،کامال بر حق و به
جاست؛چرا که اگر عمر واقعا زاهد و عابد بود و از طغیان و سرکشی در برابر اوامر خدا،
هراس داش��ت،می بایس��ت اصل خالف��ت را که به ناحق تصاحب ک��رده بود،به اهلش بر
می گرداند و به امامت و زعامت امام باقر(ع)اعتراف می کرد.
 یزید بن عبدالملک()101-105او یزید بن عبدالملک بن مروان،ابوخالد قریش��ی اموی اس��ت.مادرش عاتکه -دختر یزید
بن معاویه -اس��ت.در دمشق به س��ال72هجری متولد شد.او پیش از خالفت،با علما بسیار
همنشینی داشت.
در رجب س��ال101هجری در س��ن 25س��الگی بعد از عم��ر بن عبدالعزیز ب��ا وی برای
خالفت،بیع��ت ش��د.یزید مردی عی��اش و خوش��گذران و الابالی بود و ب��ه هیچ وجه به
اصول اخالقی ودینی پایبند نبود؛بگونه ای که اش��تغال او به معش��وقه اش«حبابه»و داستان
غمگس��اری یزید در درگذشت وی،در تاریخ به روشنی ثبت گش��ته است[یعقوبی،تاریخ
یعقوبی،ج،2ص313؛م��روج الذهب،ج،3ص.]205همچنین او ش��یفته آواز و آوازه خوانها
بود.مبالغ زیادی راصرف می کرد تا آوازخوانی از شهرهای دیگر نزد او آمده و برایش ترانه
بخواند[مروج الذهب،ج،3ص.]197
نوش��ته ه��ای مورخ��ان نی��ز ش��خصیت وی را اینگونه برجس��ته کرده اند«:او ش��خص
بی لیاقتی بود که به مجالس عیش و عش��رت،بیش از مس��ائل مردم و مشکالت حکومت
می پرداخت»[الطبقات الکبری،صص.]232-233
هرچن��د در زمان خالفت عمر بن عبدالعزیز،وی در مقام ولیعهدی چهره حقیقی و ماهیت
خ��ود را در ورای ظاه��ر فریبنده و قیافه ی مقبولی پوش��انده ب��ود و از این رهگذر افکار
عمومی را به سوی خود جلب کرده بود و بدین لحاظ در هنگامه ی رسیدن به قدرت،اقبال
عمومی و اس��تقبال همگانی را به س��وی خود معط��وف نموده بود،اما ب��ه واقع در مدت
چهارس��ال خالفت خویش،سیاس��تهای پدرانش را در مملکتداری در پیش گرفت و تمام
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همت خود را در فساد اخالقی بکار بست [تاریخ االسالم،ج،7صص]279-281؛بگونه ای
که اوضاع دوباره به ش��رایط قبل از دوران عمر بن عبدالعزیز بازگشت،مش��کالت اداری،
مالی و مسائل اجتماعی و اخالقی به همان حالت اولیه عودت نمود.
وی در زم��ان خالفتش،به جنگهای داخلی با یزیدبن مهلب و جنگهای خارجی با روم در
انطاکیه و ارمنستان مشغول بود[تاریخ یعقوبی،ج،2صص]313-315؛به تعبیر دیگر،در زمان
حکومت وی هیچ فتح و پیروزی و هیچ حادثه درخشانی در جامعه ی اسالمی اتفاق نیفتاد.
مطالع��ه این مقطع از تاریخ زندگانی امام صادق(ع)در سن18س��الگی نش��ان می دهد که
ایشان در کنار پدر به ایفای رسالت خویش در مبارزه با سیاستهای دغلکارانه ی حکومت
اموی پرداخته اس��ت؛چرا که ایش��ان به نیکی از سیره ی سیاسی پدر بزرگوارشان دریافتند
ک��ه صداق��ت را باید عنصر کمیاب سیاس��ت دانس��ت.همانگونه که بس��یاری از بازیهای
سیاس��ی،ماهیتی دغلکاران��ه دارن��د و روح منفع��ت جویی را در زندگی سیاس��ی متجلی
می س��ازند.در این میان،سیاس��تمدارانی که ب��ه رغم ماهیت لغزنده ی سیاس��ت،به دریای
صداقت دل می زنند،در افکار عمومی جایگاهی ویژه می یابند و به ازای فرصتهای سیاسی
که به منظور صداقت پیش��گی از آنها چش��م میپوشند،در دل جامعه ی خود جا باز میکنند.
نمود اصلی صداقت سیاس��ی را باید در رفتار سیاسی حاکمان سراغ گرفت.سیاستمدارانی
که دامن خویش را برای دس��تیابی به اهداف،به هر وس��یله ی ممکن آلوده نمی س��ازند،به
اس��وه های صداقت سیاس��ی تبدیل می شوند و این مس��اله در خاندان اموی به هیچ وجه
قابل مشاهده نبود.
پ��س امام ص��ادق(ع)از پدر آموخت که«:ب��ا منافقان -انس��انهای دو چه��ره و زیان بار-
(سیاستمداران ناسالم و ناصالح اموی)که
آنچه می گویند سطحی است و در قلب به آن پایبند نیستند و صرفا با زبان و گفتار به آن
اقرار می کنند،برحذر باشید»[ابن شعبه حرانی،تحف العقول،ص.]335
 هشام بن عبدالملک()105-125هش��ام بن عبدالملک بن مروان بن َح َکم بن ابی العاص بن امیه بن عبد ش��مس،ابوالولید
اموی دمش��قی،در س��ال72هجری به دنی��ا آمد[البدای��ه و النهایه،ج،9ص.]233مادرش ام
هشام -دختر هشام بن اس��ماعیل مخزومی -است.وی در34سالگی پس از مرگ برادرش
در سال105هجری به خالفت رس��ید[همان،ص.]233فرمانروایی او19سال و7ماه به طول
انجامید[تاری��خ یعقوبی،ج،2ص]328؛طوالن��ی بودن مدت حکومت هش��ام خود میتواند
ترسیم کننده دوران دشواریها،تنگناهای فراوان اقتصادی و به عبارتی ایام استبداد و ژرفای
فجیعی باشد که در این دوره به وسیله ی او و همدستان امویش صورت گرفته است.هشام
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به دوراندیشی،ذکاوت،عقل،تدبیر،بصیرت در کار،هشیاری،تالش برای منافع مردم و ُحسنِ
سیاس��ت معروف بود.او توانست با برقراری دوباره ی موازنه ی قبایلی در حکومت،موقتا
باعث کندی در وخامت اوضاع شود[مروج الذهب،ج،3ص.]211
ع�لاوه ب��ر این وی ش��خصیتی خشن،درش��تخو و م��ال ان��دوز بود[هم��ان،ص ]205و
بخل،ستمگری،س��خت دل��ی و بی عاطفگ��ی او بیش از هر خصلتی رخ م��ی نمود[تاریخ
یعقوبی،ج،2ص.]328
برخی دیگر نیز ویژگی های هش��ام را بدین شرح دانس��ته اند:وی از راههای مشروع،پول
جمع آوری می کرد و آن را در کارهای مش��روع،بدون اسراف یا خساست خرج می کرد،
عالقه ی شدید به دقت در حسابهای بیت المال و دادن حق به صاحبا ِن حق داشت،کارهای
اس��تانداران و ش��یوه ی حکمرانی ایش��ان را به دقت زیرنظر داشت و خونریزی را خوش
نداشت[البدایه و النهایه،ج،9ص.]352
به هر تعبیر از آنجا که هش��ام ش��خصیتی بی عاطفه و سختگیر بود،در دوران حکومت وی
زندگی بر مردم س��خت شد و احساس��ات و عواطف انسانی درجامعه رو به زوال رفت و
رس��م نیکوکاری و تعاون برچیده ش��د،بطوری که هیچکس نسبت به دیگری دلسوزی و
کمک نمی کرد[مروج الذهب،ج،3ص.]205
مسعودی به نقل از هیثم بن عدی،مدائنی و دیگران میگوید«:سیاستمداران بنی امیه سه تن
بودند:معاویه،عبدالملک و هشام.ختم و انتهای سیاسیون اموی هشام بود و منصور دوانیقی در
بسیاری از امور و تدابیر،خود را ادامه دهنده ی سیاست هشام می دانست»[همان،ص.]211
ویژگ��ی های یاد ش��ده و مدت طوالنی خالفتش،گ��واه جو خفقان و اختن��اق در دوران
اوس��ت.چنانکه مس��عودی می گوید«:هیچ زمانی س��خت تر از زمانه ی هشام دیده نشده
است»[همان،ص.]205
بنابراین طبیعی بود که شیعیان در سختی بیشتری به سر برند.هشام و کارگزاران او به شدت
رفتار ش��یعیان را زیر نظر داش��تند و هر حرکت و جنب و جوشی را به موقع پاسخ داده و
سرکوب می کردند.سرکوبی قیام زید بن علی از آن شمار است.
ای��ن فصل ازتاریخ سیاس��ی زندگی ام��ام صادق(ع)حائزاهمیت اس��ت،زیرا در این برهه
امام جعفرصادق(ع)در س��ال 114به امامت رسیدند،یعنی9س��ال پس از حکومت هشام بن
عبدالملک.پس ش��اهد برخی از مواضع سیاسی متفاوت(تقیه)امام باقر(ع)نیز بوده اند و به
طور قطع امام صادق(ع)پدر را در این امر نیز یاری رسانده اند.
امام صادق(ع)در این مس��یر آگاهی داشتند که امام محمدباقر(ع)چاره ای جز تغییر موضع
نسبت به این فرد با سایر خلفای اموی ندارد؛بنابراین شاهد اتخاذ موضع«تقیه»از سوی پدر
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در این دوره بود.
پس گفتمان امام محمدباقر(ع)که امام صادق(ع)نیز همراه و همگام ایش��ان اس��ت،گفتمان
تقیه است؛چراکه شدیدا این دو بزرگوار و یاران ایشان تحت نظر بودند و هرچه حکومت
هش��ام به سمت جلوتر حرکت می کرد،غلظت این مساله -استفاده بیشتر از روش تقیه در
هدایت جامعه -در مواضع حضرت باقر(ع)با این سلطان
اموی محسوس تر بود.
امام صادق(ع)از عملکرد سیاس��ی دس��تگاه اموی به خوبی واقف بود که هشام از موقعیت
و جایگاه امام محمدباقر(ع)و میزان تاثیرگذاری ایش��ان آگاه است؛پس پنهان کاری امام(ع)
و تقیه ی او و پیروانش در برابر این س��لطان اموی،س��پری بود تا ایش��ان را از گزند هشام
محفوظ داشته و بهانه را از دست او بگیرد.اما هشام آرام نگرفت و به دنبال شیوه هایی بود
ک��ه بتواند نقاب تقیه را از چهره ی آنان برگیرد.از این رو،چند برخورد متفاوت از هش��ام
بر ضد امام باقر(ع)گزارش ش��ده اس��ت:برپایی مناظره علمی باامام محمدباقر(ع)،مس��ابقه
تیراندازی،تحقیر امام،شایعه پراکنی و زندانی کردن.
اما نکته ای که در روش برخورد امام محمدباقر(ع)و س��یره سیاس��ی ایشان با هشام وجود
دارد،از دیدگاه امام صادق(ع)این اس��ت که،گفتمان تقیه در سیره پدر،به معنای گفتمان بی
طرفی که امروزه مرسوم است،نیست.چرا که امام(ع)پیشوای مردم است و نمیتواند در برابر
ظلم و س��تم دس��تگاه حاکم،بی طرف و بی تفاوت باشد.در واقع معنای آیه ی شریف«قل
ه��ل من ش��رکائکم من یهدی الی الح��ق قل اهلل یهدی للحق افمن یه��دی الی الحق احق
ان یتب��ع ام من ال یهدی اال ان یهدی فما لکم کیف تحکمون»[یونس]35/همین اس��ت.لذا
حض��رت صادق(ع)نظاره گر بودند که مقام امامت،به امام محمدباقر(ع)اجازه نمی دهد که
مثال در مقابل هشام و دستگاه حکومت وی و عملکردهای او بی طرف بماند.در واقع تقیه
برای هریک از ایش��ان(ائمه(ع))یک راهبرد اس��ت تا دین را حفظ کنند.بنابراین هرچند در
ظاهر،تقیه یک راهبرد س��لبی است،اما در واقع یک دستورالعمل و استراتژی ایجابی است
که با توسل به آن می توان به اهداف تعیین شده دست یافت.
پس امام صادق(ع)شاهد است در چنین شرایطی است که امام باقر(ع)در روشهای مبارزاتی
خویش هرچند تقیه را برگزیده است،اما به افشاگری و ظلمی که حاکمیت جور نسبت به
سلب ِ
حق رهبری و حکومت از آنان داشته است،در زمان موسم حج که هشام نیز در آنجا
حضور داشته اس��ت،چنین می فرماید«:سپاس مخصوص خداوندی است که محمد(ص)
را ب��ه پیامب��ری مبعوث ک��رد و ما -خاندان نبوت -را به وس��یله ی او کرامت بخش��ید.ما
برگزیدگان خدا بر خلق اوییم و انتخاب شده از میان بندگان وی هستیم و ما خلفای الهی
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می باش��یم.پس آن کس که از ما پیروی کند،سعادتمند است و کسی که ما را دشمن بدارد
و با ما مخالفت کند،شقی و نگونبخت خواهد شد»[اصول کافی،ج،2ص.]376
ب.مفهوم سیره،سیاست و سیره سیاسی
واژه«سیره»اسم مصدر از«سیر»است«.سین و یاء و راء»ریشه ای است که بر«گذشتن»و«روان
شدن»و«حرکت کردن»داللت می کند[ابن زکریا،معجم مقاییس اللغه،ج،3ص.]120و نیز به
معنای رفتن و سیر کردن در زمین است
[ابن منظور،لسان العرب،ج،6ص.]453راغب اصفهانی مینویسد«:سیر یعنی حرکت در روی
زمین،در زمین راه رفتن
و گذشتن و عبور نمودن»[راغب اصفهانی،المفردات،ص.]247
س��ه حرف«س��ین و یاء و راء»به صورت«سیر»هم حرکت در روز و هم حرکت در شب را
معنا میدهد،در حالی که به صورت«سری»تنها حرکت در شب را می رساند[فراهیدی،کتاب
العین،ج،7ص.]291چنانکه در آیه ی نخست سوره اسراء در معنای اخیر آمده است.
��یره»بر
��یره»یعنی آن حالتیک��ه انس��ان دارد،نوع خ��اص حرکت انس��ان،نوع رفتارِ «.س َ
« ِس َ
طره»
وزن«فِع َله»است مثل«ف ِ َ
که در این وزن،واژه بر نوع عمل داللت می کند[ابن مالک اندلسی،الفیه ابن مالک فی النحو
لسه»
و
َ
الصرف،ص«،]41ج َ
��یره»نوع حرک��ت است[لس��ان
یعن��ی نشستنِ «،ج َ
لس��ه»یعنی ن��وع نشس��تن و« ِس َ
العرب،ج،6ص،]454لذا اهل لغت در توضیح
معنای آن گفته اند«:س��یره»طریقه،هیات وحالت است[معجم مقاییس اللغه،ج،3ص]121و
نیز آن را سنت،مذهب،روش،
رفتار،راه و رسم،سلوک و معنا کرده اند و از«سیره ی فرد»به صحیفه ی اعمال او و کیفیت
سلوکش میان مردم تعبیر کرده اند[زمخشری،اساس البالغه،ص.]226راغب اصفهانی درباره
این واژه می نویسد«:سیره حالت و روشی است که انسان و غیرانسان،نهاد و وجودشان بر
آن قرار دارد،خواه غریزی و خواه اکتسابی باشد.چنانکه گفته می شود فالنی سیره و روشی
نیکو یا سیره و روشی زشت دارد؛و آیه سنعیدها سیرتها االولی[طه]21/یعنی آن حالتی که
بر آن بوده که همان چوب بودن آن است[المفردات،ص.]247
با توجه به آنچه از اهل لغت ذکر شد که«سیره»را به معنای سنت،روش،مذهب،هیات،حالت،طریقه
و راه و رس��م گفته اند،می توان«س��یره»را نوع رفتار و سبک رفتار و طریقه ی زندگی معنا
کرد[علی اکبر دهخدا،لغت نامه،ذیل واژه ی«سیرت»].
واژه ی«سیره»در اصطالح اهل فن نیز به معنای حالت انسان،یعنی نوع خاص رفتار و عمل
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او است[عالمه طباطبایی،المیزان،ج،16ص]178؛از این رو بسیاری«سیره»را به معنای«طریق
ه»«،هیئت»و«حالت»دانسته اند[فخرالدین طریحی،مجمع البحرین،ج،3ص.]340
حال«سیاس��ت»واژه ای عربی است که ریش��ه ی آن«السوس»به معنای ریاست یا به معنای
خُ لق و خو می باش��د.بنا به تعریف اهل لغت«السیاسه القیام علی الشی بمایصلحه؛سیاست
اقدام و انجام چیزی بر طبق مصلحت آن است»[لسان العرب،ج،6ص.]107اگر به حاکم و
زمامدار«،سیاس��تمدار»گفته می شود،از آن روست که در امور اجتماعی و عمومی توده ی
مردم به مصلحت اندیش��ی،تدبیر و اقدام می پردازد.عبارت«ساس��ه العباد»نیز که در وصف
ائمه ی معصومین آمده است،این معنا را در بردارد که تامین مصالح و تدبیر امور اجتماعی
جامعه بر عهده آنان است[مجمع البحرین،ج،4ص.]78
واژه ی سیاست،در اصطالح علم سیاست به معانی گوناگونی به کار رفته است.برخی از این
تعاریف،عبارتست از«:فن کشورداری وکسب قدرت اجتماعی»[عنایت،بنیاد فلسفه سیاسی
در غرب،ص«،]19قدرت و فن کسب،توزیع و حفظ آن»[حشمت زاده،مسائل اساسی علم
سیاست،ص«،]57علم حکومت به کش��ورها»[دوورژه،اصول علم سیاست،ص]17و«فن و
عمل حکومت بر جوامع انسانی»[همان].
مهمترین و کلی ترین موضوعات علم سیاست،دولت،حکومت وقدرت[مسائل اساسی علم
سیاست،ص]24اس��ت،ولی درباره تعریف و مفهوم علمی و دقیق سیاست،دیدگاه مشترکی
وجود ندارد.البته تالش فیلسوفان از عصر افالطون و ارسطو تا امروز برای کشف و ارائه ی
تعریفی از سیاست،استمرار داشته است[همان،ص.]10این اختالف نظر از عوامل متعددی
سرچش��مه می گیرد که مهم ترین آن،اختالف در نوع نگرش فالس��فه و دانش��مندان علم
سیاست به مجموعه هستی است[اصول علم سیاست،ص.]38نوع تلقی و بینش فیلسوف یا
عالم سیاست به آدم و عالم و نگاه وی به مجموعه ی نظام هستی و مبدا و غایت آن،قطعا
در نگرش وی به سیاست و تعریف آن،دخالت دارد.افزون بر این،تعریف سیاست را،گاه بر
مبنای«آنگونه که هست»و گاه بر مبنای«آنگونه که باید باشد»ارائه کرده اند و همین تفاوت
در مبنا،منشا اختالف در تعریف گشته است[همان،ص.]22
اما ش��اید بتوان سیاست در اصطالح را عبارت از مجموعه ای از موازین،اصول و مقررات
کلی که مراجع دارای صالحیت قانونی در هرجامعه وضع میکنند دانست که به عنوان الگو
و راهنما،حدود اعمال،اقدام ها و تصمیم های
اجرای��ی آن جامع��ه را،به منظور رس��یدن ب��ه اهداف موردنظ��ر تعیین می کنن��د.در واقع
سیاست،تدابیری است که برای
رس��یدن به اهداف قابل دس��تیابی در چارچوب اصول اساس��ی و کلی تدوین می ش��ود.
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همچنین می توان سیاس��ت را،مجموعه تدابیری که راهنمای تصمیم گیری های اساس��ی
اس��ت و تدابیری که راهها و خط مش��ی های اساسی رسیدن به اهداف قابل حصول را در
چارچوب اصول بیان می کند،دانست.
و س��یره سیاس��ی،مجموعه ای از سنتها،روش��ها و راههایی است که به ش��یوه ای عقالنی
و منطقی و مس��تدل،درباره چگونگی س��ازمان دادن به رفتار سیاس��ی مطرح می گردد و
سیاس��تمدار ورزیده کسی اس��ت که بتواند درباره آرا و عقاید خود،به شیوه ای عقالنی و
منطقی و به عبارتی اندیش��مندانه اس��تدالل و رفتار کند،تا حدی که س��یره و اندیشه های
او دیگر،صرفا رفتارها،آرا وترجیحات ش��خصی بش��مارنرود.هدف سیره سیاسی نه صرفا
شعارگونگی،بلکه تغییرواقعیت،همراه با سرزنش یا تایید اخالقی بوده است.در واقع هدف
س��یره و اندیشه سیاس��ی،پیدا نمودن راههای باال بردن کارآمدی حوزه سیاسی و اداره بهتر
جامعه می باشد.
در اصل،دلیل پرداختن به سیره سیاسی و طرح اندیشه های سیاسی،پاسخ دادن به پرسشهای
اساس��ی محیط خویش،پیرامون امور و مسائل سیاسی است.پرسشهایی همچون:چه کسی
باید حکومت کند؟اهداف حکومت باید بر چه اصولی حاکم باش��د؟چرا باید از حکومت
پیروی کرد؟و چگونه می توان تصمیم صحیح برای اداره جامعه اتخاذ کرد؟
ج.تبیین سیره سیاسی امام صادق(ع)
در اصل،س��یره سیاسی امام صادق(ع)،جزئی از اندیشه و نیز رفتارهای کالن ایشان و متاثر
از ابعاد مختلف اندیش��ه های اسالمی می باش��د.با مطالعه تاریخ و بررسی اسناد و شواهد
موجود،می توان دریافت که امام صادق(ع)ش��خصیتی چند بُعدی اس��ت که در سیره های
گوناگون آثار متعددی از ایش��ان در حوزه ی مباحث عرفان،فقه،فلسفه،کالم،طب،سیاست
و...بر جای مانده اس��ت و همگی آثار نش��ان از عمق وغنای س��یره و اندیشه حضرت(ع)
در هریک از ابعادنامبرده اس��ت.بطوری که میتوان در س��یره ایش��ان نوعی نظام اندیشه ای
منس��جم،جامع و منطقی را در آثار مختلف ایشان یافت،بگونه ای که اجزای مختلف آن با
هم مرتبطند.
به تعبیر دیگر،سیره سیاسی امام صادق(ع)مجموعه ای از سنت ها،روش ها،طریقه و نیز به
تبع آن آراء و عقایدی است که به شیوه عقالنی،منطقی و مستدل(فراتر از آراء و ترجیحات
ش��خصی)به چگونگی س��ازمان دادن به رفتار سیاسی پاسخگوس��ت؛چرا که این سیره از
س��ویی متاثر از نوع نگاه اس�لام به جهان هستی و انس��ان و از سوی دیگر،متاثر از اندیشه
های توحیدی و عرفانی است.پس به همین دلیل،شناخت سیره سیاسی حضرت صادق(ع)
از اهمیت خاصی برخوردار است.
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د.نگرش امام صادق(ع)به سیاست
آنچه اکنون در پی آنیم،تعریف سیاست ازدیدگاه امام صادق(ع)است چراکه بدون تامل در
آن وتعیین عناصرش نمیتوان درباره اهمیت و جایگاه،مبانی فلس��فی و نیز سیاست از منظر
امام صادق(ع)به چارچوب روشن و مشخصی دست یافت.
واژه ی سیاست در سخنان امام صادق(ع)به طور اخص و صریح اگر چه کمتر مورد اشاره
قرار گرفته اس��ت،اما مضامین فرمایش��ات امام(ع)و نیز کلمات فراوانی که از ایشان در این
زمینه به یادگار مانده است،گواه روشنی بر این مدعاست[بحاراالنوار،ج،27ص395؛اصول
کافی،ج،2ص.]199
بنابراین هرچند ارائه ی تعریفی جامع ومانع ازسیاس��ت که مس��تند به کالم امام صادق(ع)
باش��د،خالی از اشکال ،دشواری و مناقشه نیس��ت،ولی با مالحظه ی مجموع رهنمودها و
آموزه های واالی ایش��ان(ع)می توان به اس��تنباط تعریف سیاس��ت ازدیدگاه حضرت(ع)
پرداخت«:مدیری��ت وتوجی��ه و تنظیم زندگی اجتماعی انس��انها درمس��یرحیات معقول».
در این تعریف بدرس��تی بر این نکته تاکید ش��ده اس��ت که در س��یره و اندیشه حضرت
صادق(ع)،سیاس��ت یکی از واجب ترین عبادات و وظایف انسانهایی است که شرایط آن
را دارند.
ه.اهمیت و جایگاه سیاست در سیره و اندیشه ی امام صادق(ع)
نگاه امام صادق(ع)به سیاس��ت،نگاهی توحیدی و الهی است؛چرا که اصل آن نشات یافته
از دین اس�لام اس��ت و حکایتگ��ر تعامل و پیوند دین و سیاس��ت می باش��د،پس با نگاه
دنیامدارانه و قدرت محورانه به این مس��اله،تفاوت جوهری و ماهوی دارد؛چرا که ایش��ان
تربیت یافته ی مکتبی توحیدی اس��ت که«جهان را آفریده حضرت حق و خدا را مالک و
حاک ِم مطلق هس��تی می داند.بنابراین،انسان را مخلوق الهی و سرنوشت حقیقی و تکوینی
او را در دس��ت خداوند حکیم و رحیم و قادر می بیند؛خداوندی که خَ لق را به حال خود
رها نساخته است،بلکه برای فراهم ساختن زمینه ی هدایت و راهیابی اش به کمال حقیقی
و تعال��ی وجودی،پیامب��ران را مبعوث کرده و آیات هدایت را فرو فرس��تاده اس��ت»[نهج
البالغه،خطبه.]1پیامبران،عهده دار ابالغ وحی الهی و نجات انسان از سرگشتگی و گمراهی
بوده اند؛عهده دار رسالتی جامع و همه جانبه که همه ی ابعاد وجودی انسان را در بر می
گیرد.از این دیدگاه،اطاعت خدا و پذیرش هدایت او،حقی اس��ت که از خالقیت،قدرت و
عدالت الهی سرچش��مه می گیرد«:و لکنه سبحانه جعل حقه علی العباد ان یطیعوه و جعل
جزاءهم علیه مضاعفه الثواب تفضال منه[»...همان،خطبه.]216
هدایت حقیقی انس��ان و ش��رف یاب��ی او به عبودیت و خالفت اله��ی ایجاب می کند که
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لوازم و ش��رایط ضروری آن فراهم باشد.از بزرگ ترین لوازم تحقق این هدف در سطحی
گس��ترده،وجود محیط و ش��رایط مس��اعد اجتماعی برای رش��د و تعالی است؛محیطی که
ِ
حاکمیت صالحیتداران،فراهم نخواهد شد.
شکلگیری آن بدون والیت و
بنابراین جایگاه سیاس��ت در سیره و اندیش��ه ی امام صادق(ع)،بسیار فراتر و برتر از یک
قرارداد اجتماعی بین مردم و حکومت اس��ت.مبنای اساس��ی چنین سیاس��تی از دیدگاه آن
بزرگوار همچون پدر و جد گرامیشان،تالش و مجاهدت مشترک امام و امت برای اعالی
کلمه ی حق و اعتالی همه جانبه ی امت اس��ت؛مجاهدتی که برخاس��ته از بینش الهی و
نظام ارزش��ی واحدی اس��ت و امام و امت آن را با جان و دل پذیرفته اند و ضرورت آن را
باور دارند.
همچنین ایش��ان در س��یره و اندیشه خویش،سیاس��تی را دنبال می کند که صرفا در ایجاد
همزیس��تی مس��المت آمیز به کار گرفته ش��ود تا بدین وس��یله جامعه و ملت خویش را
س��عادتمند و س��ربلند نگاه دارد و به همین س��بب حکومت را از ضروریات اولیه ی هر
جامعه می داند و سیاست توحیدی نهادینه شده در اندیشه ی ایشان جامعه بدون مقررات
و قوانین و اجرای آنها را جامعه ای فاقد پایه های تکوینی و بقا می داند.شاید اصرارهای
امام صادق(ع)در این رابطه فرمایش امام علی(ع)باش��د«:انه البد للناس من امیر بر او فاجر
یعم��ل فی امرته المومن؛همانا مردم به زمامدار نیک یا بد نیازمندند تا مومنان در س��ایه ی
حکومت به کار خود مشغول شوند[»...همان،خطبه.]40
و.مبانی فلس��فی نس��بت هدف و وسیله در باب سیاست ازمنظر حضرت صادق(ع) به نظر
گروهی،سیاس��ت بر این قاعده استوار است که برای رسیدن به قدرت و حکومت،استفاده
از هر وس��یله و ابزاری و از هر راه ممکنی،مجاز و مباح اس��ت.در این تلقی،سیاس��ت بر
هیچ یک از ارزش��های انس��انی متمرکز نیس��ت و هدف اصلی،اعمال قدرت و تس��لط بر
جامعه انسانی است و سیاستمدار،کاری به حق و باطل امور ندارد.بسیاری از سیاستمداران
جه��ان،در گذش��ته و حال،از سیاس��ت و قدرت،معن��ا و مفهوم دیگری ج��ز این در نظر
نداشته اند و ندارند.
در برابر این طرز تفکر،تلقی دیگری از سیاست وجود دارد که بر پایه ی ارزش های دینی
ِ
هدف محوری آن خدا و ارزش های انسانی است،از این رو برای
و انسانی استوار است و
رسیدن به چنین هدفی،توسل به هر نوع ابزاری مجاز شمرده نمی شود،اگر چه به بهای از
دست دادن حاکمیت باشد و سیاستمدار به قدرت و حکومت نرسد.
سیره امام صادق(ع)در سیاست و تلقی ایشان از این امر،مبتنی بر نوع دوم بوده است.چرا
که مبانی فلس��فی امام در این زمینه هنگامی که در چارچوب مطالعاتی منس��جم جای می
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گیرد،مش��خص می گردد که رفتارهای سیاسی وی از پش��توانه ی متقن فکری و زمینه ی
فلسفی یکدست برخوردار بوده است.به عبارت دیگر،اندیشه ها و رفتارهای(سیره ی)امام
در برابر هدف و وس��یله،در رابطه با حکومت وسیاست بازتابی بیرونی از اندیشه هایی به
شمار می رود که با بررسی آن از دید عقالنیت،مبانی منسجم فلسفی ویژه ای را فرا روی
ما قرار می دهد.لذا به اعتقاد امام صادق(ع)،بکارگیری سیاس��ت مطلوب ازآن جهت حائز
اهمیت اس��ت که جامعه انس��انی را به س��وی تکامل مادی و معنوی و در نهایت به طرف
خداوند سوق میدهد و عدالت اجتماعی را برقرار می سازد و برای همگان،زندگی سالم و
همزیستی مسالمت آمیزی براساس تساوی حقوقی افراد،پدید می آورد.
بر این اس��اس،از نظر ایش��ان برای رس��یدن ب��ه قدرت و حفظ حکوم��ت و اداره ی نظام
اجتماعی،استفاده از زر و زور و تزویر در سیاست حرام است[بحاراالنوار،ج،2ص،]314چرا
که از دیدگاه ایشان سیاست یک هدف میانه است،نه غایی.پس سخنان حضرت(ع)حکایت
از این مس��اله دارد که دردستگاه خالفت اموی -عباسی،سیاست تنها وسیله ای است برای
دست یابی به قدرت و مکنت و ابزاری است برای سلطه گری و خودکامگی،نه وسیله ای
در خدمت اهداف انسانی ومتعالی.مسلما چنین سیاستی -سیاست فاقد دین -طبق اصل«ان
الغایات تبررالمبادی»انجام هرکاری را نیزمباح می شمرند.
به طور کلی هریک از فرمایشات امام صادق(ع)به خوبی به نفی یکی از وسیله هایی ارتباط
دارد که در جامعه او برای دس��تیابی به اهداف سیاس��ی از جانب خاندان اموی -عباسی با
لقلقه کردن دین از آن استفاده می شده است.
ز.تفاوت سیاست از منظر امام صادق(ع)با دیگر سیاست ها
سیاس��ت مبتنی بر س��یره امام صادق(ع)که سیاستی الهی اس��ت،با سیاست های زاییده ی
اندیشه بشر،هم به لحاظ
ش��کل و هم به س��بب محتوا،تفاوت خاص با یکدیگر دارد.درسایر سیاستها،خواه فردی و
یا طبقاتی،شخصیتی مقتدر و یا طبقه ای سرمایه دار غالبا بر این باورند که در نهایت،عالی
تری��ن ذخایر م��ادی و معنوی ملتی را قربانی مطامع خوی��ش کنند.حتی در حکومتهای به
ظاهر مردم س��االر اگر اهرم قدرت برگزیده ی مردم باش��د -که غالبا چنین نیست -و صد
در صد همسو با خواسته های آنان گام بردارد،باز در عمل برخی تمایالت وجود دارد که
حدود الهی به دست فراموشی سپرده می شود.
حال آنکه در اندیش��ه سیاس��ی حضرت صادق،این امر،به موجب آیه ی شریفه«ان الحکم
اال هلل»[یوس��ف،]40/قانون گذار و حاکم مطلق خدا است.در این شیوه ی سیاست،خدا به
پیامبران مقام عصمت بخش��یده و مردم را مطیع آنها قرار داده است«:و ما ارسلنا من رسول
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اال لیط��اع باذن اهلل؛پیامبری را نفرس��تادیم،مگر به اذن خدا اطاعت شود»[نس��اء.]64/و در
س��یره ی ایشان این فرمانبرداری به منظور منافع و مصالح ملت ها است و چنانچه کسانی
ای��ن راه و روش را دنبال نکنند،طبق این دیدگاه مس��لمان واقعی محس��وب نمی ش��وند.
حضرت صادق(ع)در این مورد با اس��تناد به آیه ی ش��ریف قرآن فرمودند«:فال و ربک ال
یومن��ون حتی یحکموک فیما ش��جر بینه��م ثم ال یجدوا فی انفس��هم حرجا مما قضیت و
یس��لموا تسلیما؛چنین نیست به پروردگارت س��وگند که مومن نیستند تا آنگاه که فقط تو
را ب��ر اخت�لاف خویش حکم کنند و به حکم تو اعتراضی نکنند و کامال تس��لیم فرمان تو
باشند»[نساء.]65/
بنابراین سیاس��ت مبتنی بر تفکر امام صادق(ع)از یکس��و خواس��ته های افراد را با مصالح
جامع��ه،آن هم در ح��دود اراده ی پروردگار تعدیل می کند و از س��وی دیگر مردم را در
همه حال متوجه ذات خداوند می سازد و پیوسته او را کانون توجهات آنان قرار می دهد.
همچنین براس��اس چنین سیاس��تی،حقوق زاییده ی اراده ی خدا است و بر مفهوم عدالت
تکیه و تاکید فراوان ش��ده است.سیاس��ت زمینی باید از سیاس��ت الهی نشات گیرد و هر
سیاس��تی غیر از آن،سیاس��تی نامطلوب و ظالمانه است.سیاست حق،تنها از سیاست الهی
ناش��ی می ش��ود و نیز راست اس��ت که پایه های این مس��اله باید بر دوش مردم باشد و
برنامه ها با مش��ارکت عمومی تحقق یابد و سیاس��تمدار آن نیز همگی این امور را با دل و
جان پذیرا باشند[بحاراالنوار،ج،25ص.]137
اما معیار حق و باطل در همه چیز و در همه جا صرفا منتج از تمایالت اکثر مردم نیس��ت.
سیاس��ت باید چارچوبی از قوانین الهی داشته باش��د و در پیاده کردن آن قوانین از نیروی
جامعه یاری جوید؛یعنی اصول از مکتب باشد و اجرا از مردم.
ح.اهم چارچوبهای حاکم بر سیاست از منظر امام صادق(ع)
ّ
تحت تربیت سیاس��ی قرار گرفتن امام صادق(ع)در مکتب ام��ام محمدباقر(ع)و توجهات
عالیقدر ایش��ان به امام صادق(ع)قبل از ایام امام��ت بهترین و ممتازترین موقعیت را برای
طراحی چارچوبی منسجم،راهبردی و نیز معرفت افزا در سیاست از منظر امام صادق(ع)را
رقم میزند که بازخوانی بر این تفکرات ناب در ویژگیهای حاکم اسالمی،اهداف حکومت
و نیز روشهای حکومتداری به روشنی شاهدی بر این مدعاست.
)1ویژگی حاکم اسالمی
حکومت اس�لامی،حکومتی است که حاکم آن باید عادل،عالم ترین،با تقواترین و...فرد از
افراد جامعه باش��د و این شیوه حکمرانی،بهترین ش��یوه ممکن می باشد؛زیرا حاکمیت در
جامعه به سه شکل قابل فرض است:
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.1افراد پس��ت و فروتر،تدبیر و هدایت افراد برت��ر و باکمال را به عهده بگیرند.چنانکه در
حکومت استبدادی مشاهده می شود.
.2حاکمان در رتبه وجودی و کمال،همس��ان با افراد تحت هدایت خود باش��ند.چنانکه در
مورد حکومت های دموکراسی و استبدادی قابل مشاهده است.
.3اف��رادی که از لحاظ کماالت معنوی و رتبه وجودی برترند،زمام حکومت را به دس��ت
گیرند.چنین حاکمانی که از کماالت معنوی برخوردارند،در مقایسه با افراد تحت حاکمیت
خود دلسوز و مهربان هستند و هدفی جز رشد و تعالی آنان ندارند.
از میان س��ه فرض فوق،عقل هر انس��انی گواهی خواهد داد که بهترین حکومت،حکومت
نوع سوم است.
سیاس��ت از منظر امام صادق(ع)نیز حکایت از ای��ن واقعیت دارد که حاکمیت باید از نوع
س��وم باشد و حاکم باید دارای ویژگیهای شایس��ته ای باشد که بتواند جامعه را به بهترین
وجه ممکن اداره نماید.
به تعبیردیگر،در تفکرات نظری امام صادق(ع)والیت وحکومت،تنها ِ
حق کس��انی اس��ت
که ویژگیها و شایس��تگی های به دس��ت آوردن آن را داشته باش��ند.البته این حق،در عین
حال،عهد و پیما ِن س��ه جانبه ای است بین خدا،حاکم و مردم؛نه یک حق شخصی محض
که صاحب حق بتواند آن را به دلخواه استیفا کند یا از آن به کلی چشم بپوشد.
بنابراین هرکس که شایس��ته ی زمامداری نیس��ت،نمیتواند و نباید عهده دارحکومت شود
و حت��ی اگر مردمان هم حکومت او را بپذیرند،برای حقانیت و مش��روعیت حکومت وی
کافی نیست.
امام صادق(ع)در انتقاد به عملکرد حاکمیت اموی -عباسی با صراحت اعالم می دارد،حاکم
اس�لامی باید حکومت خود را عطیه و بخش��ش الهی بداند و مضمون آیه ی کریمه«توتی
الملک من تشاء»را فراموش نکند و بداند که خدا زمامداری را از دیگری سلب کرده و به
او داده است و روزگاری نیز از او پس خواهد گرفت.پس واجب می شود که مضمون آیه
ش��ریفه«تنزع الملک ممن تش��اء»را از یاد نبرد و خود را به تکیه زدن به قدرت دنیا گرفتار
نس��ازد،بلکه به واس��طه این ملک و ما ِل عاریتی فانی،بکوشد تا ملک و ما ِل حقیقیِ باقی را
به دست آورد[بحاراالنوار،ج،47ص.]192
در اندیشه حضرت(ع)شایسته است که حاکم اسالمی،به عنوان خلیفه اهلل،قلمرو فرمانروایی
خویش را بر طریق عدل و به نیت خالفت اعمال نماید،نه بر جور و ستم و هوای نفس و
ریاس��ت طلبی.همانگونه که ایشان نخست با استناد به قرآن کریم هدف ارسال رسوالن را
اقامه قسط و عدل معرفی می کردند و می فرمودند«:لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم
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الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط...؛براس��تی(ما)پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه
کردی��م و با آنها کتاب و ترازو فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند»[حدید.]25/و«...و
امرت العدل بینکم؛...و مامور ش��دم که میان ش��ما عدالت کنم [»...ش��وری،]15/همچنین
اعتم��اد و اتکا به افراد ظالم پیدا نکنید«:به کس��انی که س��تم کرده اند،متمایل نش��وید که
ِ
آتش(دوزخ)به ش��ما می رس��د و در برابر خدا برای شما دوستانی نخواهد بود و سرانجام
ی��اری نخواهید شد»[هود.]113/س��پس خود نیز اظهار می داش��تند که«:صالح و عزت و
س�لامت دین و مومنان به این اس��ت که(حاکم جامعه ی اس�لامی)...مومن و متعهد باشد
تا حقوق را رعایت نماید و براساس عدل و حق رفتار نماید[»...مشکاه االنوار،ص.]466
براساس آموزه های سیاسی امام صادق،ویژگی عدالت برای حاکم اسالمی چنان است که
اگر در وجود وی این صفت نباشد یا ضعیف باشد،حاکم به هیچ وجه نمیتواند به تعهدات
خود عمل کند یا پایدار بماند؛پس بی گمان به س��تم،بی انصافی،تبعیض،باندبازی،تمامیت
خواهی،استبدادگری و بیدادگری کشیده خواهد شد.از دیدگاه حضرت(ع)حاکمیت جامعه
ی اس�لامی فقط شایسته ی کسانی است که عدالت در وجودشان رسوخ یافته باشد،خود
هدایت یافته باشند تا بتوانند دیگران را ارشاد کنند[بحاراالنوار،ج،27ص.]395
ام��ام ص��ادق(ع)در ادامه ی اش��اره به ویژگی های حاکم اس�لامی در ضم��ن روایتی می
فرماید«:س��زاوارترین مردم ب��ه حکومت،توانمندترین،داناترین و آگاه ترین فرد به امرالهی
اس��ت»[همان].حضرت در این گفتار،ضمن تاکید بر اصل شایس��ته س��االری در حوزه ی
زمامداری به اصل مجهز بودن حاکم به علم و دانش اش��اره نموده اس��ت؛چرا که در این
حوزه -حکومت داری -طبق اندیشه حضرت(ع)اگر کار به شخص ناآگاه سپرده شود،قطعا
چنین فردی مردم را به گمراهی می کش��اند.همانگونه که امام علی(ع)نیز به این امر اشاره
نموده است«:شما خوب می دانید که جایز نیست نادان عهده دار امورتان شود تا با نادانی
خویش،همه را به گمراهی برد»[نهج البالغه،نامه.]131
امام صادق(ع)نیز براس��اس آیات محکم خداوند و رهنموده��ای پیامبر اکرم(ص)فرموده
اس��ت«:هیچ امتی کار خویش را به عهده ی ش��خصی نگذارد،در حالی که داناتر از وی در
این میان باشد»[بحاراالنوار،ج،29ص.]100
با این بیانات در اندیشه ژرف سیاسی امام صادق(ع)مشخص می شود که علم و آگاهی در
زمینه های گوناگونی که به امر حکومت و زمامداری مربوط می ش��ود،تا چه اندازه برای
حاکم،رهبر و سیاستمدار ضروری است.پس کسی شایستگی این امر خطیر را دارد که آگاه
ترین مردم در آن باشد.
در این اندیش��ه -سیاس��ت از منظر امام صادق(ع) -عالوه بر امور یاد شده،حاکم اسالمی

54

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

باید از ویژگی عقل و خردمندی و درایت نیز برخوردار باش��د؛چرا که الزمه درست انجام
هرکاری دارا بودن درایت،عقل و خردمندی است.همچنان که خداوند متعال می فرماید«:و
ال توتوا الس��فهاء اموالکم التی جعل اهلل لکم قیاما؛و اموال خود را که خداوند آن را وس��یله
قوام(زندگی)ش��ما قرار داده اس��ت به بی خردان مسپارید»[نساء.]5/وقتی که قرآن کریم تا
این اندازه سپردن امور به خردمندان را مورد عنایت خویش قرار داده است،طبیعی است که
مساله ی حکومت تا چه اندازه باید مورد توجه قرار گیرد و قطعا زمامداران و سیاستمداران
باید خردمندترین مردمان باش��ند که از عقل و درایت بهترین و بیش��ترین بهره ی کافی را
داشته باشند تا اینکه بتوانند امور را خردمندانه هدایت کنند.
در تفکر سیاسی امام صادق(ع)نیز این امر،چنان مورد عنایت قرار گرفته است که می توان
آن را منطبق بر کالم علی(ع)دانست که«:یحتاج االمام الی قلب عقول و لسان قوول و جنان
علی اقامه الحق صوول؛پیشوا و رهبر به قلبی اندیشمند و زبانی گویا و دلی که بر اقامه حق
استوار باشد نیازمند است»[محمد خوانساری،شرح غررالحکم،ج،6ص.]472
مردمی بودن یکی دیگر از ویژگیهای حاکم اسالمی در اندیشه سیاسی ناب امام صادق(ع)
اس��ت.در این تفکر که به س��یره امام صادق(ع)پیوند خورده می شود،ایشان ضمن انتقاد از
سیاست مزورانه ی برخی از سیاستمداران اموی -عباسی مبنی بر گرایش مردمی داشتن از
این رفتار نیز پرده برداری کرده و معتقد بودند:مردمی بودن به معنای باور داش��تن مردم،با
همه ی وجود خود را خادم آنان دانس��تن،دور نش��دن از آنان و مشکالتشان،جدا نساختن
خود از آنان،هیچ امتیازی برای خود نس��بت به آنه��ا قرار ندادن و خالصه با مردم بودن و
برای مردم کار کردن است.حال آنکه این مساله در زبان این خلفای غاصب لقلقه ای بیش
نبود و پس از عهده دار ش��دن خالفت افرادی که در کنار ایش��ان بودند از سردمداران ظلم
و س��تم بوده و انس��انهایی که تعصب های بی جا و فرصت طلبی از صفات اصلی آنان به
شمار رفته است[الطبقات الکبری،ج،9ص.]232
تاریخ بخوبی گواه است برخی از خلفای اموی -عباسی آنچنان با مردم با رفتاری متکبرانه
و بی اعتنا به خواس��ته های آنان برخورد می نمود که حتی گروهی از قریش و عده ای از
بنی امیه نیز به اعمال آنها اعتراض میکردند؛ایشان به جای آن که به انتقادهای مردم گوش
داده و در روش خ��ود تجدید نظر نمایند،به خش��ونت و س��ختگیری خود می افزودند و
عده ای از اشراف قریش و بزرگان بنی امیه را به اخالل در نظم عمومی و شورش و کودتا
متهم می نمودند و بعضا دستور بازداشت،به زندان و حتی به قتل رساندن آنان به بهانه ی
همکاری با شورشیان و مخالفان به دار می کشیدند[االمامه و السیاسه،ج،2ص.]125
رفتاره��ای خالف آداب و اخالق زمامداری آنان تا آنجا پیش رفت که حضرت صادق(ع)
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فرمودند«:حاک��م به هیچ وجه حق ندارد در رفتارش با مردم ِ
حس برتری جویی و س��لطه
گری داش��ته باشد:التواضع ان تعطی الناس ما تحب ان تعطاه»[اصول کافی،ج،2ص،]124یا
از آنها فاصله گرفته و خود را از دس��ترس مردم دور نگه دارد و حتی برای خود نسبت به
آنها امتیازات خاصی را قائل شود.همانگونه که امام علی(ع)نیز فرمودند«:و ایاک و االستئثار
بما الناس فیه اس��وه؛بپرهیز از آنکه چیزی را به خود مخصوص داری که بهره ی همه ی
مردم در آن یکسان است»[نهج البالغه،نامه.]53
پس بایس��ته است براساس سیاس��ت از منظر امام صادق(ع)حاکم اسالمی در تمام سختیها
و مش��کالت با مردم ش��ریک باش��د،به نحوی که به ش��کل نمونه و الگوی آنان باشد.هم
چنین در مواضع روش��نگرانه سیاسی امام جعفرصادق(ع)،حاکم اسالمی تابع تفکرات امام
جعفرصادق(ع)،بایدازخصلتهای ناپسندی چون:دنیاطلبی،خودخواهی،خودمحوری،قدرت
طلبی،خودرایی،ریاس��ت طلبی،محب��ت کور و افراطی،جح��ود و لجاجت،خیانت،افراط و
تفریط ،خودبینی،آزمندی،خصومت،سازشکاری،حسادت،حیله گری،ترس،بدبینی،انتقام،بد
خلقی،کینه توزی،ذلت نفس ،تفاخر،خودس��تایی،غفلت،بی اعتمادی،شتاب ورزی،شهرت
طلبی،جاه طلبی،مقام دوستی،ناامیدی،ریاکاری و...به دور باشد.
در ای��ن مواضع ارزش��مند و واال پاک ب��ودن حاکمان از آلودگیهای نفس��انی و خصلتهای
غیرانس��انی به ش��دت مورد توجه ق��رار گرفته اس��ت و به قدری این امر مهم اس��ت که
حتی از ش��رایط واجب ش��مرده شده است،تا جاییکه بر مبنای تفکر امام صادق(ع)در باب
سیاست،کسانیکه به این خصلتها آلوده باشند،در مدیریت خود به هیچ وجه نمی توانند حق
را بر پا دارند و امر خدا را اجرا کنند[اصول کافی،ج،2ص.]199
)2اهداف حکومت
حکومت ها بر حس��ب ماهیت و مصدر مش��روعیت خویش،اهداف و مقاصدی دارند که
در جه��ت نی��ل به آن تالش می کنند.در این مورد فلس��فه وجودی حکومت در اندیش��ه
سیاسی امام صادق(ع)،مبتنی بر جهت دهی حرکت جامعه در مسیری الهی است.لذا اهداف
حکومت از منظر ایش��ان ناظر بر جریان بخش��ی احکام الهی در عرصه های مختلف نظام
اجتماعی است.در ذیل به مهمترین آنها از دو زاویه اشاره خواهد شد.
)2-1اهداف عالیه ی حکومت از دیدگاه کل نگر
براس��اس سیاس��ت ترس��یم ش��ده در آموزه های امام صادق(ع)،جنبه ی اول اهداف یک
حکومت،اهداف کل نگر یا عام اس��ت.و این بدان معناس��ت که هیچ حکومتی نمی تواند
شانه از زیر بار این مسئولیت خالی کند و به عبارتی آن اهداف را نادیده انگارد؛زیرا حذف
این اهداف محو فلسفه ی وجودی حکومت است.
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 حاکمیت دین و احیاء ارزشهای اسالمیاصول و ارزش��های هر دین،مبین و صراط روشن حرکت جامعه به سوی سعادت و کمال
انس��انی است.همواره در گذر تاریخ و در جریان شکل گیری مناسبات سیاسی -اجتماعی
خارج از ارزش های دینی،به تدریج دین حاکمیت خود را در جوامع از دس��ت داده و چه
بسا،احتمال دارد اصول آن«فروع»و فروع آن«اصول»انگاشته شود.
همچنانکه امر فوق در مورد احکام و آموزه های اجتماعی اسالم اتفاق افتاده است؛بگونه ای
که ارج و تکریم دین از آزادی،عدالت و مخالفت با هرگونه تبعیض طبقاتی و اجتماعی،در
گس��تره ی جهان اس�لام به دست فراموشی سپرده شده اس��ت.از این رو،حاکمیت دین و
احیاءارزشهای اسالمی یکی از مهمترین اهداف حکومت در اندیشه سیاسی امام صادق(ع)
اس��ت؛چرا ک��ه در آن روزگار،ارزش های اس�لامی با وجود خلفای ام��وی و پس از آن
عباس��ی،کمرنگ و بیرنگ ش��د.و از توصیه هایی که حضرت(ع)به یارانشان در خصوص
رعایت احکام و اجرای اصول اساسی دین و قوانین الهی داشته اند،به خوبی می توان این
امر را دریافت[بحاراالنوار،ج،30ص.]460
بنابراین براساس تفکر امام صادق(ع)در باب سیاست،حاکم اسالمی در اولین گام باید دین
را از غیردین تفکیک کند و آموزه های ناب و س��ره آن را -که مطابق فطرت و س��ازگار
با هر عصری اس��ت -در بطن مناسبات انس��انی اجتماعی به جریان اندازد و از این طریق
زمینه های دینداری را در جامعه توسعه و گسترش دهد.
 برچیدن آثار فتنه و فساد و تفویض امور به شایستگاندر اداره یک حکومت،بایس��ته اس��ت افرادی بکار گرفته ش��وند که مناس��ب انجام آن کار
هس��تند؛چرا که اس��تفاده از عناصر ناالیق،ناشایس��ت و فاس��د که تنها ب��ه منافع خویش
می اندیش��ند و تمام راههای ممکن را تنها به پیشرفت خویش ختم می نمایند،برنامه ها و
اهداف حکومت را با چالش و شکست مواجه می کنند.
اص��ل واگذاری اختی��ار نیز می گوید:اختیاری که به افراد واگذار می ش��ود،باید بگونه ای
باشد که توانایی آنان را برای دست یابی به اهداف مورد انتظار تضمین کند.پس طبق اصل
مطلق بودن مسئولیت،انجام هرکار و مسئولیتی نمی تواند بزرگتر از اختیاری باشد که برای
انجام دادن آن واگذار شده است و مسئولیت نمی تواند از اختیار واگذار شده کمتر باشد.
در روزگار ام��ام صادق(ع)نیز که فضیلت ها در جامعه به فراموش��ی س��پرده ش��ده بود و
در دس��تگاه حاکمیت جز ج��اه طلبی،مقام پرس��تی،انحصارطلبی،تمامیت خواهی و...دیده
نمیش��د،امام(ع)دادِ س��خن برآوردند و فرمودند«:هرگاه جاه طلبان و مقام پرستان برجامعه
حاکم شوند،فس��ادی که از کار آنان ناش��ی میش��ود،بیش از اصالحی اس��ت که ازکارشان
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برمی آید»
[اص��ول کافی،ج،2ص.]105آنگاه فرمودند:مگ��ر نمی دانید که ج��دم پیامبراکرم(ص)نیز
حکومت را تنها به افراد باکفایت
می س��پرد ک��ه امانتدار،بامعرف��ت و قدرتمند باش��ند.در ادامه فرمودند:اهمی��ت این امر-
واگذاری مناصب به افراد شایس��ته و الیق -در نزد ج��دم به قدری باارزش بود که وقتی
ابوذر از ایش��ان درخواس��ت کرد امارتی به او بدهد،به وی فرمود«:تو ضعیف هستی و این
امانت است و در قیامت موجب خواری و ندامت است»[مسلم بن حجاج قشیری،صحیح
مسلم،ج،3ص.]1457از این رو،به رغم عالقه ی زیادی که به ابوذر داشت و سوابق زیادی
که او در اسالم داشت،مدتها صالح ندید به او مسئولیتی بدهد.
همچنی��ن حضرت(ع)در جای��ی نیز اظهار داش��تند«ان اهلل یامرکم ان ت��ودوا االمانات الی
اهلها»همان آیه ای اس��ت که نزول آن به علت واگذاری امور به رهبران و کس��انی که امور
مردم را عهده دار شده اند،می باشد؛پس باید اهلیت و شایستگی احراز آن مناصب را داشته
باشند.
بنابراین براساس آموزه سیاسی امام صادق(ع)حکومت باید به افراد شایسته و صالح سپرده
شود؛چرا که در غیر این صورت طبقه زورمدار و ناالیق،بر امور حاکم می شوند و اسراف
وفس��اد نیز فراوان خواهد شد و طبقات فرودست جامعه،زیر فشار قرار می گیرند و طبقه
حاک��م برای ممانعت از طغیان و جنبش آنان،انواع س��ختگیری و خفقان را اعمال خواهد
کرد،پس قطعا جامعه دچار آسیب می شود و از هرگونه پیشرفتی باز می ماند.
با یک نگاه دیگر و با توجه به آنچه اندیشه سیاسی امام صادق گذشت،می توان فهمید که
معیارهایی چون :تعهد،تخصص،امانتداری،اهلیت،ایمان،مقاومت،مقام پرس��ت نبودن،توان
اجرایی داش��تن و...م��ورد توجه حضرت(ع)در عهده داری امر حکومت برای رس��یدن به
اهداف بوده است که با زیبایی تمام به عبداهلل نجاش(شخصیت مشهور تاریخ)که از طرف
منصور عباسی به حکومت اهواز منصوب گردیده بود و ازمحضر امام صادق(ع)خواست وی
را راهنمایی نماید،موید این امر است[میرعظیمی،زندگانی امام جعفرصادق(ع)،ص.]209
 اصالح روابط اجتماعییکی دیگر از اهداف حکومت در اندیش��ه ام��ام صادق(ع)،اصالح روابط طبقات مختلف
جامعه اس��ت.بگونه ای که حکومت با طرفداری از مظلومان،به احقاق حق آنان از ظالمان
در هر مقام و منصبی که باشند،بپردازد و امنیت جامعه را به نحوی تنظیم نماید که طبقات
مختلف جامعه به یکدیگر تعدی نکنند.البته این امنیت دو طرفه اس��ت.یعنی از سویی باید
س��رمایه های مردم از امنیت کامل برخوردار باش��د و کس��ی به آن تعدی نکند و از سوی
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دیگر،در صورت تعدی ش��خص متمول ب��ه حقوق ضعیف،حکومت موظ��ف به دفاع از
اوست.
به واقع،استواری تفکر امام صادق(ع)همان فرمایش موال علی(ع)خطاب به مالک اشتر است
ک��ه«:ای مالک!تو باید بگونه ای حکومت بکن��ی که مردم تو را بمعنای واقعی تامین کننده
امنیتشان و نگهدار هستی و مالشان و دوست عزیز خودشان بدانند»[نهج البالغه،نامه.]53
امام صادق(ع)نیز خطاب به خلفای اموی -عباس��ی می فرمودند«:خدا را در نظر بگیرید و
تقوا داشته باشید،درها را بر روی مردم باز نگه دارید و حجابها و موانع را از پیش پایشان
بردارید تا به راحتی با شما ارتباط برقرار کنند،ستمدیدگان را یاری نمایید و حقوق ضایع
شده را به صاحبانشان باز گردانید»[بحاراالنوار،ج،46ص.]326
در ج��ای دیگر امام(ع)به نق��ل از پیغمبراکرم(ص)می فرمودند«:ل��ن تقدس امه ال یوخذ
للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع؛امت به مقامی که قابل تقدیس و تمجید باشد نمی
رس��د،مگر آن وقت که وضع به این منوال باش��د که ضعیف حقش را از قوی بگیرد،بدون
لکنت زبان»[اصول کافی،ج،2ص.]107
تعبیر آموزه ی حضرت(ع)در مورد این مس��اله به این معناست که وقتی ضعیف در مقابل
قوی می ایستد و لکنتی در بیانش وجود ندارد یعنی یا مردم به طور کلی روحیه ی ضعف
و زبون��ی را از خ��ود دور کرده اند و در مقابل قوی هر اندازه هم که قوی باشد،ش��جاعانه
ایس��تاده اند و لکنت به زبانشان نیفتاده و ترسی هم ندارند یا اینکه اصال نظامات اجتماعی
باید طوری باشد که در مقابل قانون،قوی و ضعیفی وجود نداشته باشد.
 اقامه حدود الهیش��رایط عصر امام صادق(ع)چه پیش از امامت و چه پس از آن به خوبی نش��ان می دهد
ک��ه در آن دوره ع��ده ای ب��ه زعامت و حکومتداری رس��یده بودند که ب��ه راحتی حدود
اله��ی را نادی��ده گرفت��ه و در حقیقت از ح ِد مجاز،پ��ا را فراتر نه��اده بودند.بگونه ای که
واجبات،محرمات،مستحبات و مکروهات هریک جایشان را به دیگری سپرده بود و از این
طریق به جامعه نیز به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم آموزش داده می شد که تجاوز نمودن
از ح��دود الهی امری عادی و جایز اس��ت.از باب نمونه:تاریخ نق��ل می کند آن هنگام که
منصور عباسی از امام صادق(ع) ِگله کرد که چرا تو مانند دیگران که نزد ما می آیند،به منزل
ما نمی آیی؟امام صادق(ع)پاس��خ دادند...«:چیزی از امور آخرت نزد تو نیس��ت که به امید
آن،پیش تو سبقت جویم»[االربلی،کشف الغمه،ج،2صص،]420-421آگاه باش که«...کسی
که طالب آخرت باشد،پیش تو نمی آید»[همان].
ام��ام صادق(ع)ب��ه صراحت از این اوضاع به منصور عباس��ی به ش��دت اعتراض نمود و
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فرمود«:پیامب��ر هرگ��ز درباره حق کوتاهی نک��رد و از دین پا را فراتر نگذاشت»[انس��اب
االشراف،ج،1ص.]388و باز هم فرمودند«:تلک حدود اهلل فال تعتدوها و من یتعد حدوداهلل
فاولئ��ک ه��م الظالمون؛اینها حدود خداس��ت،از آنها فراتر نروید و هرک��ه از حدود خدا
فراتر رود،چنین کس��ان ستمکارند»[بقره.]229/س��پس ادامه دادند:ای منصور!حفظ حدود
الهی بقدری بااهمیت است که رسول خدا(ص)با آن شان ومقام می فرمودند«:انا اتقاکم هلل
و اعلمکم لحدوداهلل»[متقی هندی،کنزالعمال،ج،11ص.]419
بنابر اندیشه سیاسی امام صادق(ع)،حاکم اسالمی باید در اهداف حکومتی خویش،شناسایی
مرزها و اقامه و نیز حفظ آن حدود را در راس برنامه هایش قرار دهد؛چرا که مرزشناسی
و حفظ حدود الهی از مبانی اعتقادی اس��ت و اس�لام مجموعه ای از مرزهاس��ت و مومن
راهرو در مرزهاس��ت،پس وی هرگز حدود را حتی درهنگام رویارویی با دش��من نیز نمی
ش��کند«و قاتلوا فی س��بیل اهلل الذین یقاتلونکم و ال تعتدوا ان اهلل یحب المعتدین؛و در راه
خدا با کس��انی که با ش��ما کارزار کنند،کارزار کنید ولی از حد مگذرید که خداوند از حد
گذرندگان را دوست ندارد»[بقره.]190/
)2-2اهداف عالیه ی حکومت از دیدگاه جزءنگر
جنبه دوم از اهداف حکومتی سیاست ترسیم شده از سوی امام صادق(ع)،اهداف جزءنگر
یا خاص اس��ت.این مساله حکایت از آن دارد که حکومت به اقتضای اسالمیت خویش،به
دنبال آنهاس��ت.در تفکرات و حتی س��لوک حضرت(ع)حذف این اهداف یا بی اعتنایی به
آنها،سبقه ی اسالمی حکومت را از بین می برد.
 اجرای عدالت اجتماعی و تسری آن در همه ی جامعهیک��ی از اساس��ی ترین اه��داف حکومت از دی��دگاه جزءنگر در اندیش��ه سیاس��ی امام
صادق(ع)،تحقق و اقامه ی عدالت آن هم به ش��کل اجتماعی اس��ت؛چرا که حکومت جز
با عدالت هویت حقیقی نمی یابد و در واقع جامعه ای که عدالت در آن برپا نباش��د،فاقد
حیات انس��انی و زندگی معنوی اس��ت و دیانتی نیز که در آن اهتم��ام به برقراری عدالت
نباش��د،مایه ی گمراهی اس��ت و حکومتی که عدالت هدف آن نباش��د و در راه برقراری
عدالتی همه جانبه و فراگیر گام نمی زند،در حقیقت در مس��یر هالکت است.همانگونه که
اصالح دین و دنیای مردمان نیز وابسته به عدالت است.
امام صادق(ع)نیز هدف اساس��ی و واالترین ارزش در جامعه در راس��تای جهت گیریهای
حکومتی را اجرای اصل بنیادی عدالت می دانس��ت و عدالت اجتماعی را بهترین خدمت
به جامعه معرفی می کرد.
این مقوله در اندیش��ه سیاس��ی امام صادق(ع)به قدری بااهمیت بود که با تبعیت از س��یره
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نبوی،یک س��اعت به عدال��ت رفتار کردن در عمل را از هفتاد س��ال عبادت که در روزها
و ش��بهای آن احیاء باش��ند را بهتر می دانستند و به کس��انی نیز که از دوستان ایشان بودند
و در برخی مناصب حکومتی حضور داش��تند،این امر را توصیه و تاکید می کردند[اصول
کافی،ج،3ص.]157
ایش��ان به خوبی درک نموده بود که نادیده گرفتن ظرفیت وجودی افراد و شایستگی آنها
در عرص��ه های اجتماعی به علت عدم اجرای اصل بنیادی عدالت،چه فاجعه های بزرگی
را ایجاد می نماید.پس آن هنگام که به برخی از دوس��تان امام صادق(ع)پیش��نهاد مناصب
حکومتی می ش��د و آنان از امام صادق(ع)درخواس��ت راهنمایی می کردند،امام(ع)خطاب
به آنان می فرمودند...«:مراقب باش��ید اینان تنها قصدش��ان حکومت و تقویت پایه های آن
است،نه چیز دیگر[»...بحاراالنوار،ج،72ص.]118
امام صادق(ع)به خوبی این امر را حس نموده بود که خلفای اموی و عباس��ی برای استوار
س��اختن پایه های حکومت خود و به منظور تسلط بیش��تر به مردم،دست به هرکاری می
زنن��د و حق��وق آنان را به ط��ور کامل پایمال می کنند،تا اینکه جامعه را تحت س��یطره ی
خویش درآورند.بنابراین از آموزه های سیاسی حضرت صادق(ع)در باب اهداف حکومت
در راس��تای تحقق اصل عدالت،اس��تنباط می ش��ود که نفس حکومت برای حاکم نباید به
عنوان یک هدف باش��د،بلکه از باب تحقق عدالت،اقامه ی حق و اذاله ی باطل باید به آن
بنگرد؛چرا که بر این اس��اس اس��تقرار و اجرای عدالت درجامعه،یکی از عوامل کارآمدی
حکومتها محسوب می شود.
 تامین و افزایش امنیت همگانیزندگی فردی و اجتماعی انس��ان در ارتباط با امنیت اس��ت.بعضی از دانش��مندان آن را در
ردی��ف دومین نیاز بنیادی بش��ر پ��س از رفع احتیاجات فیزیکی مانند گرس��نگی قرار می
دهند[مازلو،چکیده روان شناس��ی،ص.]182و برخی آن را شرط به سعادت رسیدن جامعه
بر می شمارند[فارابی،تاریخ فلسفه سیاسی،ج،2ص.]594
به هرحال می توان گفت،وجود امنیت در یک جامعه به همان اندازه مهم است که احساس
امنیت و امنیت روانی در آن جامعه.البته بعضی از کارشناس��ان احس��اس امنیت را در یک
جامعه مهم تر از وجود امنیت در آن می دانند که سخنی حق و به جاست.
حال نکته ی اساسی در برقراری امنیت،نقش و جایگاه حکومت می باشد،چرا که برقراری
امنیت در جامعه متکی بر حکومت و ابزارهای رس��می آن اس��ت و در این میان نیروهای
حکومتی مجریان اصلی و برقرارکنندگان امنیت می باش��ند.و اگر حکومتی نتواند امنیت را
در جامعه برقرار نماید،آرامش و آسایش از آن محیط رخت بر می بندد و نمیتوان از مردم
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انتظار داشت که حامی و پشتیبان حکومت باشند؛چرا که وقتی عدم برنامه ریزیهای
یک حکومت موجب اختالل در امنیت باش��د،مردم در شرایط سخت و دشوار قرار گرفته
و تنه��ا ب��ه فکر بقای خود و خانواده ش��ان خواهند بود،نه به فکر حمایت و پش��تیبانی از
حکومت و حاکمان خود.
از این رو،فراهم کردن امنیت در همه وجوه آن اعم از امنیت فردی،اجتماعی،سیاسی،فکری،
معنوی ،فرهنگی ،اقتصادی ،شغلی ،قضایی و مرزی از اهداف مهم حکومت داری در سیره
سیاسی امام صادق(ع)است.
ایشان بر این عقیده بودند که حاکم باید در پی امنیتی فراگیر به لحاظ رشد و تعالی مردمان
باش��ند و در ای��ن راه هرنوع خودکامگی و خودرایی را زیر پا نهد ت��ا از این طریق بتواند
فضایی آکنده از امنیت را در عرصه ی مناسبات حکومتی خویش برقرار نماید.حضرت(ع)
اظهار نگرانی و ناخش��نودی خوی��ش را از ناامنی موجود در جامع��ه به لحاظ وقایعی که
حاکمان اموی و عباسی برای تثبیت موقعیت خویش از آن بهره می جستند،اینگونه توصیف
می کند«:شر االوطان ما لم یامن فیه القطان؛بدترین وطن ها جایی است که ساکنان آنجا در
امان نباشند»[اصول کافی،ج،1ص.]198
بنابر آموزه ی سیاسی امام صادق(ع)حیات انسان بدون امنیت معنا نمی یابد،لذا امنیت ریشه
در فلس��فه ی وجودی حیات جمعی دارد و نمی توان به س��ادگی از کنار آن گذشت؛چرا
که فراهم ش��دن این مس��اله در هر حکومتی به معنای سامان یابی رشد و تعالی مردمان آن
جامعه است.
 توجه به رشد و بالندگی و تامین سعادت مادی و معنوی مردمبرخی معتقدند که حکومت اسالمی همه ی هم و غم خود را معطوف رفع نیازهای معنوی
و اخروی مردم نموده و بدین سان از توجه به رشد و بالندگی و تامین سعادت مادی مردم
باز مانده اس��ت.در حالیکه توسعه ی اقتصادی و به عبارتی تامین رفاه و آسایش،آن هم به
نحو شاخص و چشمگیر جزء اهداف حکومت اسالمی و از آن جمله در اندیشه ی سیاسی
امام صادق(ع)است.
از دی��دگاه حضرت(ع)حکوم��ت اس�لامی باید ُعلو مادی و معنوی م��ردم را بیش از
هرچیز واجد اهمیت بداند و حاکم اس�لامی موظف اس��ت تا این امر را در جامعه تحقق
بخش��د.همان گونه که حضرت علی(ع)به مالک اش��تر فرمودند...«:من تو را برای اداره ی
کشور می فرستم که چونان باغبا ِن عاشق نهالهای باغ خود،مردم آن سرزمین را احیا نمایی
و ش��خصیت آنان را در این گذرگاه معنادار که دنیا نامیده ش��ده است،به ثمر برسانی و از
بدبختیها و رذالتهای اخالقی و ناگواریهای جانکاه نجاتشان بدهی،نه چونان درنده ای خون
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آش��ام که قدرت حکومت مس��تت کند و زندگی و مرگ مردم را به بازی بگیری و برای
رس��یدن به خواسته های جاه طلبانه ی خود حیات مردم را که شعاعی از اشعه ی الهی در
روی این کره ی خاکی اس��ت،طعمه ای لذیذ برای خود تلقی نمایی.آن کس که با تکیه بر
قدرت،انس��انها را طعمه ی خود بداند،پیش از آنکه انتقام ماورای طبیعی بر س��رش تاختن
بیاورد،دی��ر یا زود لقم��ه ای ناچیز در دهان گرگهایی مانند خودش خواهد گش��ت»[نهج
البالغه،خطبه.]133
پس براس��اس تفکر سیاس��ی امام(ع)،حاکم اس�لامی که مدیریت جامعه را به عهده گرفته
اس��ت،موظف است اداره همه ابعاد جامعه را از تنظیم حیات طبیعی افراد و گروهها گرفته
تا امکان پذیر ساختنِ ورود به حیات معقول و رهسپار نمودن اشخاص به عظمت و کمال
ربوبی را عهده دار شود.
همچنی��ن اعتق��اد حضرت(ع)مبنی ب��ر تامین ش��رافتمندانه و کرامت مداران��ه ی مردم و
توجه به رفاه عمومی آنان ناش��ی از اهمیت این مس��اله در اندیشه ی ایشان بود و همواره
خود در راه نیل به این مقصود،در راه فقرزدایی و تامین معیش��ت مردم،از هیچ کوشش��ی
فروگ��ذار نمی کردند و دلیل این مس��اله را اینگونه می دانس��تند که«:آبادانی و تامین رفاه
از اوامر الهی و از رس��التهای انبیاس��ت که در سایه ی آن،آس��ایش و راحتی پدید خواهد
آمد»[بحاراالن��وار،ج،40ص.]327از س��وی دیگر نیز معتقد بودند ک��ه رفاه عمومی جز با
توزیع عادالنه و به حق ثروتها و درآمدهای جامعه تحقق پذیر
نیست.امام(ع)این امر را از وظایف و اهداف زمامداران حکومت می شمردند.بدین ترتیب
رشد دادن و بالنده کردن
م��ردم،در جنبه ه��ای مختلف مادی و معن��وی و روحی و جس��می از وظایف و اهداف
حکومت است.
 لزوم تعلیم و تربیت و آموزش و پرورشیکی دیگر ازمهم ترین اهداف حکومت در اندیش��ه سیاس��ی امام صادق(ع)لزوم تعلیم و
تربیت و آموزش و پرورش مردم میباش��د.چرا که در نظام تفکرات ارزشمند ایشان،توسعه
فرهنگی بر توس��عه ی اقتصادی،تقدم دارد زیرا افزون بر اینکه توس��عه ی اقتصادی بدون
توس��عه فرهنگی ممکن نیس��ت،جامعه ی خفته و در جهل فرورفته،نه از امکانات و زمینه
ها و بایسته های اقتصادی برخوردار است و نه بر چگونگی بهره وری از آن،چیره و نه بر
ضرورت بهره وری و استفاده از آن،آگاه.پس توسعه ی فرهنگی و آموزش و پرورش،نیاز
ِ
اقتصادی،خواس��ت تن؛و روشن است که نیاز جان و
جان و ِخرد انس��انی است و توسعه
خرد بر نیاز جس��م و تن مقدم است.چنانکه آموزه های اسالمی نیز،دانش را پایه و اساس

63

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

هم��ه ی خوبیها و کامیابیهای مادی و معنوی و معیارارزش یابی انس��ان می داند و بر این
اس��اس است که معتقد است جهل ریش��ه ی همه ی بدیها و ناکامیهاست«.قیمه کل امری
ما یعلمه؛ارزش هر انسان به اندازه ی چیزی است که می داند»[علم و حکمت در قرآن و
حدیث،ص]30و نیز«دانش پایه ی هر خوبی و نادانی پایه ی هر بدی است»[همان].
امام صادق(ع)همچنین اعتقاد داش��تند با تربیت می توان زمینه رش��د و تعالی فرد و جامعه
را فراهم کرد تا استعدادها و توانایی ها در جهت کمال مطلق شکوفا شود.ایشان این مساله
را از واجبات و وظایف مهم بر عهده حکومت میدانستند و می فرمودند«:بر حاکم و رهبر
واجب اس��ت که بر اهل والیت خویش حدود اس�لام و ایمان را تعلیم دهد -ایشان را در
مسیر تربیت اسالمی قرار دهد[» -بحاراالنوار،ج،42ص.]155
این مساله تنها در اندیشه ی حضرت به صورت تئوری باقی نماند،بلکه اسناد تاریخی نشان
می دهد که امام صادق(ع)به رشد حوزه های علمیه و گسترش علم و آگاهی و نیز ارشاد
و هدایت آحاد مردم و سوق دادن آنها به قرآن وسیره ی پیامبراعظم(ص)و همچنین تعلیم
و تربیت آنان و نیزمبارزه با انواع نادانیها،جهالتها و ش��بهات و تربیت عالمان،اندیش��مندان
و ش��اگردان توجه فراوان نشان دادند؛بگونه ای که«تعداد تربیت یافتگان این مکتب بالغ بر
چهار هزار نفر ذکر ش��ده است»[پیشوایی،سیره پیشوایان،ص]369؛بگونه ای که هریک از
آنها را در رشته ای که با ذوق و قریحه ی او سازگاری بود،تشویق و تعلیم می نمود و در
نتیجه هرکدام از آنها در یک یا دو رشته از علوم مانند حدیث،تفسیر،علم کالم و امثال اینها
تخصص پیدا می کردند[یافعی،مراه الجنان،ج،2ص.]304
ام��ام صادق(ع)طی دوران حی��ات خویش برای ترقی اندیش��ه و اعتق��ادات مردم تالش
بسیارنمودند وبامناظره های علمی بااهل کتاب ونحله های فکری و فِرق گوناگون،موجبات
اعتالی معرفت و بینش دینی این افراد را فراهم می آوردند.آن حضرت با تش��کیل محافل
علمی،کالمی و حدیثی به دفاع از اصول اس�لام و فرهنگ اهل بیت پرداخت و به ایرادات
و شبهات ف ِ ِ
رق مختلف پاسخ می دادند[منتظرالقائم،تاریخ امامت،ص.]216
شمار مناظرات امام صادق(ع)با اهل کتاب و نمایندگان اهل رای و قیاس،زنادقه،غالت،جاعالن
حدیث،معتزله،صوفیه و...بس��یار اس��ت[بحاراالنوار،ج،47ص]16که مباحث این مناظرات
علمی درب��اره ی آفرینش جهان،توحی��د و صف��ات خداوند،نبوت،معاد،عدل،احکام،عالم
نجوم،تفسیر آیات و...بود[همان،ص.]216
امام صادق(ع)افزون برشرکت درمناظرات عمومی ومجالس علمی در منزل خود و مسجد
نیز پذیرای بسیاری از مشتاقان و پیروان خویش می شد،مردمان و شاگردانی که ازشهرها و
روستاهای دور و نزدیک چون:کوفه،بصره ،واسط،حجاز و امثال اینها و از طبقات گوناگون
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برای زیارت آن حضرت وگرفتن راهنمایی و کس��ب معارف علمی و دینی و حل شبهات
ومس��ائل گوناگون می آمدند و تعداد اینان هر روز بیش��تر می ش��د[حیدر،االمام الصادق
والمذاهب االربعه،ج،2ص38؛به نقل از:سیره پیشوایان،ص.]360
 قانون گرایی و پرهیز از قانون گریزیاز نظر عقلی،زندگی اجتماعی نیازمند قانون اس��ت و قانون وابس��ته به وجود کس��ی است
ک��ه آن را وض��ع و اجرا کند.حال اگر بپذیریم که حکومت نیاز ضروری بش��ر برای حاکم
کردن قانون در جامعه اس��ت«،هدف حکومت»بر«هدف قانون»انطباق می یابد و این سخن
پذیرفتنی است که هدف حقوق،به تعبیری همان هدف دولت است.
ام��ام صادق(ع)نیز«اج��رای قانون خدا»را هدف حکومت می داند و با ش��اهد گرفتن حق
تعالی اعالم می کند که حاکم و سیاس��تمدار،به انگیزه ی س��لطه و ریاست نباید زمام امور
را ب��ه دس��ت گیرد؛بلکه باید خود قانونگرا بوده و از قانون گری��زی پرهیز نماید تا از این
طریق،موازین الهی را بر پا و شرع را پاس بدارد و هر چیز را در جای خود نهد و حقوق
افراد را به آنان برس��اند.چرا که قانون گرایی از ویژگیهای نظام قانونی و پاس��خگو اس��ت
و نظ��ام اجتماع��ی مطلوب،نظامی اس��ت که دو اصل عدالت و تع��اون در آن تجلی عینی
یابد.اصل تعاون،زمینه س��از همزیستی مسالمت آمیز اس��ت و اصل عدالت،تکاثر و افزون
طلبی ها را مهار می کند.
بنابرای��ن یکی دیگ��ر از اهداف حکومت از منظر امام ص��ادق(ع)از دیدگاه جزءنگر،قانون
گرای��ی و پرهیز از قانون گریزی اس��ت.همان عاملی که اج��رای صحیح آن در عصر امام
صادق(ع)به کمرنگ ترین حالت ممکن دیده می شد؛چرا که درخصوص حاکم شدن این
وضعیت ازدیرباز بسیاری ازمردم بدلیل اختالف در رنگ،نژاد،قبیله،زبان،
منطقه،ثروت،مقام و...دچار تبعیض بودند و قانون هیچ گاه به ش��کل یکسان در مورد آنان
اجرا نگردیده بود.
ای��ن امر در حالی اس��ت که ام��ام صادق(ع)با وجود عدم تش��کیل حکومت،همه مردم را
همچون پدران بزرگوارش در مقابل قانون یکس��ان می بیند و معتقد است هرکس،هرگروه
ی��ا ه��ر صاحب منصبی که از قان��ون گریز زند و جرم و خالفی را انج��ام دهد،باید بدون
هیچگونه مالحظه کاری سیاسی،اجتماعی وی را محاکمه نمود و جزای خالفش را به وی
داد[بحاراالنوار،ج،42ص.]122
ه��م چنین ازدیدگاه ام��ام صادق(ع)اگر حقوق مردم و حاکمان مورد بی اعتنایی قرار گیرد
و ه��ر ی��ک بر دیگری اجحاف روا دارند،اختالف پدید می آید،جور و س��تم آش��کار می
گردد،فساد در دین راه می یابد،راه روشن سنت متروک می ماند،به هوا و هوس رفتار می
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شود و احکام تعطیل می شود.
پس غایت حکومت اس�لامی در اندیشه سیاس��ی امام صادق(ع)،تنظیم حقوق شهروندان
و دولتمردان،بگونه ای اس��ت ک��ه زمینه ی تحقق احکام الهی را ب��ا اجرای صحیح قانون
و ب��ه عبارت��ی قانون گرایی و پرهیز از قانون گریزی بگس��ترد و بر این اس��اس با رعایت
ای��ن حقوق،نه ُحکمی تعطیل گردد و نه فس��ادی در دین پدید آید و نه س��نتی از س��نن
الهی بر زمین ماند.پس بدون تردید،براس��اس این اندیشه حکومتی که فقط به«همزیستی و
بهزیس��تی»می اندیشد،از چنین دغدغه هایی فارغ است و در قبال«فساد و تحریف در دین
و تعطی��ل احکام آن»احس��اس تکلیف نمی کند و حقوق اجتماع��ی را بدون لحاظ دین و
بقای آن می پذیرد.
بنابراین براس��اس آموزه های سیاس��ی امام صادق(ع)،قانونگذار واقعی دارای شرایط ذیل
است:
.1قانونگذار باید قبل از هرچیز یک انسان شناس کامل باشد و تمام اسرار وجودی،عواطف
و خواسته های انسان و اصول حاکم بر روابط اجتماعی بشر را بداند.
.2قانونگذار باید علم کافی داش��ته باشد،بس��تر ایجاد و پرورش قانون و راههای رسیدن به
کمال نهایی انسان را بخوبی بداند و آثار قانون را در زندگی اجتماعی بشر به نیکی ارزیابی
کند؛چرا که وضع قانون در زمان حال بدون توجه به بنیادهای آن در گذش��ته و آثار آن در
آینده کافی نیست.
.3قانونگذار باید ازصالحیت اخالقی بهره مند باش��د،مرتکب خطا و اش��تباه نشود،درعین
مهربانی و دلسوزی قاطع و بااراده باشد تا مصالح جامعه را فدای خواسته های خود نکند.
.4قانونگ��ذار صالح در وضع قانون،منافع ش��خصی خود را لحاظ نم��ی کند؛چرا که منافع
شخصی در هر حال در اندیشه و انگیزه او اثر می گذارد.اگر همت کند از تاثیر آگاهانه آن
اجتناب کند از آثار ناخودآگاه آن امکان ندارد مصون بماند.
.5قانون باید عملی،ش��فاف و دارای ضمانت اجرا باش��د؛یعنی قانونگذار باید قانون را بر
مبنای مصالح واقعی و نفس االمری وضع کند؛زیرا بدون پشتوانه نمی تواند به حال جامعه
مفید باشد.
)3روش حکومتداری
در فلس��فه ی سیاس��ی اسالم که مبتنی بر اندیشه ی دینی اس��ت در عرصه سیاست،سوال
اساسی این بوده است که«چه کسانی باید حکومت کنند»؟
این س��وال در تفکر س��نتی از یونان باستان تا س��ده های میانه اسالمی وعصر مشروطیت
همچنان در اندیشه ها،
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چنین تحلیل می ش��د که اگر حکیمان حاکم ش��وند،جامعه را به س��وی سعادت رهنمون
ساخته،همواره جامعه آرمانی«مدینه فاضله»محقق خواهد شد.
اندیشه وران سیاسی اسالمی،همچون فارابی،اخوان الصفا و دیگر اندیشمندان به پیروی از
س��نت فلس��فی یونانی به ویژه«افالطون»اینگونه نظرسنجی میکردند که در هیات اندام وار
جامعه،دانشمندان و حکیمان،عناصرواال و برترجامعه را تشکیل میدهند و از آگاهیهای الزم
همراه بامدیریت اجتماعی برخوردارند.اگر اینان(فاضالن)زمام امور را به دست گیرند،قطعا
جامعه را به س��وی سعادت سوق می دهند و افراد جامعه،شاهد خوشبختی خواهند بود.و
همواره از طرح یک جامعه آرمانی سخن می گفتند که اگر چنین باشد،چنان خواهد شد و
شاید اندیشه سیاسی اسالم نیز این نظریه را تایید می کرد که امامت صالحان و پرهیزگاران
را نوید می داد.اما هرگز در ذهن و اندیشه این حکیمان و سیاست ورزان،این سخن خطور
نمی کرد که«چگونه و با چه روشها،متدها و مالکها باید حکومت کرد»وچه مکانیسم هایی
در روند حکومت،مشروع ومقبول بوده و چه مکانیسم هایی(ابزاری)مطرود و نامقبول می
باشد؟
گرچه این اندیش��ه ابتدا در ذهن اهل سیاس��ت مغرب زمین مطرح ش��د و نوشته های ژان
ژاک روس��و،هاپیزر،ولتر ،بنتام و منتسکیو در«روح القوانین»طرح مفصل آنها را تئوریزه می
کردند و برای مبارزه با«اس��تبداد»تئوری تفکیک قوا،نظام پارلمانی و انتخاب و رای گیری
را صواب می دانس��تند،اما ش��کل و محتوای این اندیشه که چه کسانی باید حکومت کنند
و روش حکومتداری آنها اس��توار بر چه اصولی و ارزش��هایی باش��د در متون دینی و نیز
آم��وزه های سیاس��ی پیامبراکرم(ص)،ائمه(ع)و از آن جمله اندیش��ه امام صادق(ع)وجود
داشته است.
حال به مهمترین این آموزه ها در اندیش��ه سیاس��ی امام صادق(ع)در باب روش حکومت
داری به عنوان بخش نهایی و پایانی این چارچوبها اشاره خواهد شد.
 نگاه های آخرت مدارانه به سیاستدر ورای حس��اب کش��ی ها و رفتارهای مدبرانه سیاسی که امام صادق(ع)در شکلگیری و
ایجاد روشهای مورد
عالق��ه ی خود در جامعه در تفکرات سیاس��ی خویش معتقد به س��ود جس��تن از آن در
روش حکوم��ت داری ب��ود،در نظر گرفت��ن افقی متفاوت از عملکرد سیاس��ی یک حاکم
در روش حکومتداری اس��ت.در آموزه های سیاس��ی امام صادق(ع)ای��ن افق در هیاهوی
تحوالت روزمره جامعه تصویر نمیش��ود؛بلکه بازتابی است از اینکه حاکم،افزون بر تدبیر
منطق��ی امور دنی��ا باید نگاهی غایتمدارانه به آخرت و انعکاس عملکرد سیاس��ی خود در
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دار باقی اعمال دارد.به عبارت بهتر،درک رفتار سیاسی حاکم فقط در چارچوب مقتضیات
سیاس��ی جامعه،کامل نیس��ت و باید در تحلیل تصمیم گیریهای وی،ب��ه انتخاب هایی که
عالی��ق ماورای طبیعی در آنها نهفته اس��ت نیز توجه نماید.در این س��یره بی گمان،نیرنگ
ب��ازی و زورمداری از روش های حکومتداری نیس��ت که بتوان آن را خدایی یا انس��انی
دانس��ت؛از همین رو،امام(ع)از حاکم می خواهد تا از پذیرش این ش��یوه ها س��ر باز زند.
به تعبیر دیگر،در بینش��ی عمیق تر،آخرت را در پیوس��تگی با دنیا مطرح س��ازد.آخرتی که
در اندیش��ه ایشان مطرح اس��ت،تداوم و بازتاب تحوالتی است که در دنیا شکل می گیرد.
از دی��د این بینش،نمی توان عالیق و منافع آخرتی را در عملکرد سیاس��ی دخالت نداد؛به
همین جهت در تفکر سیاس��ی حضرت(ع)نیرنگ از آن جهت مردود اس��ت که بازتاب آن
در آخرت،رسوایی و عذاب است.همانگونه که امام علی(ع)نیز می فرماید«:لکل غادر لواء
یعرف به یوم القیامه؛روز قیامت برای هر نیرنگ بازی پرچمی اس��ت که با آن ش��ناخته می
شود»[نهج البالغه،خطبه.]200
 پایبندی به پیمان،تداوم دهنده ی حیات جامعهبس��یاری از سیاس��تمداران برای رس��یدن به حکومت و قدرت،به مردم وعده های دروغ
می دهند و از این راه مردم را می فریبند و به قدرت می رس��ند.همانگونه که عباس��یان به
مجرد رس��یدن به قدرت و س��رکوبی عمال بنی امیه،چنین وانمود میکردند که برای رفاه و
آس��ایش مردم همه ی ت�لاش خود را می کنند و در این راه به مردم وعده های بس��یاری
دادند،اما پس از چندی آش��کار ش��د که خلفای این خاندان نیز در صدد تحقق هیچ یک از
وعده های خود نیستند.در واقع عملکرد عباسیان همچون امویان در دوران امام صادق(ع)
توس��ط عبداهلل بن محمد مشهور به سفاح و نیز ابوجعفر مشهور به منصور دوانیقی،نه تنها
برای عامه ی مردم منفعتی نداشت،بلکه به تدریج بر میزان خراج و بیگاری آنان نسبت به
دوره های پیش افزود.
از دیدگاه امام صادق(ع)نیز عهد َمداری،راس��تگویی و راس��ت ک��رداری به عنوان یکی از
روش های حکومتداری است که ضمانتهای الزم را برای تداوم میان جامعه پدید می آورد.
بنابراین فارغ از ماهیت طرف مخاصمه،باید به عهدها و قراردادها پایبند ماند.
ام��ام ص��ادق(ع)در یک تش��بیه غیرتلویحی،اما گوی��ا خطاب به منص��ور دوانیقی مبنی بر
اجرای��ی نک��ردن قول ها و وعده های او و خلیفه ی پیش از خودش یعنی س��فاح اش��اره
دارد که«حتی مش��رکان نیز در مناس��بات و روابط اجتماعی خود،بر وف��ای به عهد پایبند
بودند»[بحاراالنوار،ج،12ص.]110این تشبیه از آن جهت اهمیت دارد که مشرکا ِن جاهلیت
بگونه ای شگفت انگیز،هر آنچه را به تنهایی برای پاشاندن جامعه کفایت می کرد،بصورت
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کامل در محیط خود گرد آورده بودند.فقری فالکت بار،جهلی ش��عله خیز،سرزمینی انسان
ستیز و جنایت هایی وحشت آور چون زنده به گور کردن دختران،فقط بخشی از واقعیت
های دوران جاهلیت است؛با این حال،آنچه به آنان اجتماع و ارتباط می بخشید،عهدمداری
بود.وفای به عهد،واپسین خاکریز تداوم حیات اجتماعی مشرکان بوده است.
امام صادق(ع)با این تش��بیه به بیان فلس��فه ی عهدمداری می پردازد؛چرا که نادیده گرفتن
این اصل اساس��ی در جامعه پیامدهای تلخی همچون:پراکندگی،بی اعتمادی و بی هویتی
را به دنبال خواهد داش��ت و در نهایت به س��قوط و انحطاط حکومت ها و تمدنها منتهی
خواهد گشت.
بدیهی اس��ت که بنابر آموزه های سیاس��ی ام��ام صادق(ع)،نادیده گرفت��ن عهد -به ویژه
پیمانهای الهی -س��بب خش��م پروردگار و محرومیت از برکتهای الهی خواهد شد[اصول
کافی،ج،2ص.]373همان گونه که تاریخ گواه است بنی اسرائیل و اهل کتاب در اثر پیمان
ش��کنیهای پیاپی،خود را به زحمت افکندند و دچار نفرین و عذاب پروردگار گشتند.قرآن
کریم نتیجه ی عهدشکنیِ یهود را اینگونه بازگو می کند«:فبما نقضهم میثاقهم لعناهم...؛پس
به سزای پیمان شکستنشان لعنتشان کردیم»[مائده.]13/
 ضرورت محور قرار دادن اخالق در سیاستمطالعه ی ادبیات سیاسی،گویای آن است که تحلیل و ارزیابی رابطه اخالق با سیاست،در
سه سطح انجام گرفته است:
 جدا بودن حوزه ی اخالق از سیاست:ش��ماری از دانش��مندان دوره ی رنسانس،دیواریمیان سیاس��ت و اخالق کشیده و معتقد شدند:از آنجا که هیچگونه ترتب منطقی میان این
دو برقرار نیس��ت و هرکدام را حوزه ای جداگانه در کار اس��ت،دخالت هریک در حوزه
ی دیگری ناروا اس��ت.اگر رابطه ی محکمی را که میان مذهب و اخالق برقرار اس��ت،در
نظر بگیریم،این جمله ی معروف که کار قیصر را به قیصر و کار مس��یح را به مس��یح باید
واگذاشت،تفسیر خود را در چارچوب این دیدگاه،باز می یابد.
 اخالق در خدمت سیاست:به گواهی تاریخ،رفتار سیاسی بسیاری از حکمرانان بر محوراس��تفاده ی ابزاری از اخالق در مسیر دست یابی به اهداف سیاسی بوده است.حتی برخی
از متفکران مانند ماکیاول این رفتار را تئوریزه کرده و به ترسیم افقی دست زدند که در آن
می توان از اخالق برای دست یابی به هدفهای سیاسی بهره جست؛بی آنکه التزامی اخالقی
را در اهداف سیاسی روا دانست.
 سیاس��ت ب��ا محوری��ت اخالق:ای��ن دی��دگاه از آن جهت که ب��ه اندیش��ه ی جداییح��وزه های اخالق و سیاس��ت تن نمی ده��د،از دی��دگاه اول و از آن روی که در تزاحم
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سیاست و اخالق،اصالت را به اخالق می بخشد،از دیدگاه دوم تمایز می یابد.
با مطالعه ی اندیشه های امام صادق(ع)در باب سیاست،می توان دیدگاه سوم را به صورت
شفاف در قالب مبنای فلسفی گفتارها و رفتارهای حضرت(ع)در این رابطه مشاهده کرد.
آنچه اخالق گرایی امام را در سیاس��ت تمایز می بخشد،این ویژگی است که رفتار وگفتار
سیاس��ی او از دو سو،دل در گرو اخالق داشت:از یکسو،اهدافی اخالقی را پی می گرفت
و از س��وی دیگر،راه دس��ت یابی به این اهداف را بر زیرس��اختهای اخالقی تحکیم می
بخشید.به سخن دیگر،هم هدفها و هم روشهای دست یابی به آنها،ماهیتی اخالقی داشتند.
همانگون��ه که از رفتارهای سیاس��ی پیش گفته از امام صادق(ع)بدس��ت آمد،او کرامتهای
اخالقی را در عمل به نمایش می گذاشت و از وسیله های غیراخالقی،حتی برای هدفهای
اخالقی بهره نمی گرفت.
با گرایش به این آموزه در آموزه سیاس��ی حض��رت(ع)در روش حکومتداری،حاکم نباید
تصور نماید که با س��طحی نگری برای رس��یدن به هدفهای اخالقی میتواند گاه مس��یری
غیراخالقی را بپیماید؛چرا که دس��ت یازیدن به وس��یله های غیراخالقی،به فضای سیاست
جوی ضداخالقی می دهد.در نتیجه،نه تنها به تحکیم اخالق کمکی
نمی ش��ود،که ای��ن فرآیند حتی به اخالق گریزی نیز در جامعه ش��تاب خواهد بخش��ید.
به دیگر سخن،سیاس��ت مداران��ی که در روش حکومت��داری خویش،مصلحت تحکیم و
تثبیت هدف های اخالقی را گاه در دست زدن به عملهای ضداخالقی می جویند،خود به
مروجان اخالق گریزی تبدیل خواهند شد.از همین جا می توان دریافت که چرا در سلوک
و اندیش��ه امام صادق،با آنکه اخالقی کردن فضای سیاس��ت را به مثابه هدفی متعالی می
نگریست دست یابی به این هدف را با ابزار سوءظن سیاسی صالح نمی دانست.
 توسعه ی زمینه های حق گرایی و خیرخواهی در میان امت اسالمیامام صادق(ع)براس��اس مبانی توحیدی در تفکرات سیاسی خویش،اعتقاد داشت که حاکم
اس�لامی در روش حکومت��داری خوی��ش باید همواره ب��ه دنبال اموری باش��د که نه تنها
خود،بلکه کل جامعه را به س��وی هدف اصلیِ خلقت و آفرینش انسان هدایت نماید؛چرا
که سعادت و انسانیت انسان در گرو پیروی از واقعیات عالم هستی و هم سو شدن با نظام
آفرینش است؛نظامی که سنن و قوانین آن به طور یکسان بر همه جاری است و گذشت
زمان در آن تغییری ایجاد نمی کند و تاریخ گذشتگان از نشانه ها و دالیل بارز آن است.
حضرت(ع)در این عرصه همچون پدران خویش،به خوبی دریافته بود که س��عادت انسان
در گرو اطاعت از حقایق و دستوراتی است که در قالب شرایع حقیقی آسمانی نازل شده
و کامل ترین آنها در شریعت و دین اسالم
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تجسم یافته است.از این جهت،در اندیشه ی سیاسی امام(ع)گرایش به حق نگری وحفظ
دستورات دینی ،و از آن جمله خیرخواهی امت اسالمی و حتی اقلیت های دینی در روش
حکومتداری برای حاکم اس�لامی از اولویت خاصی برخ��وردار بوده و مقدم بر همه چیز
حتی تمایالت شخصی می باشد.
در تفکرات ام��ام صادق،حاکم باید تمام فعالیتهای حکومتی خویش را،زمینه س��از تحقق
عینی این نوع گرایش ها بداند و اصوال میزان معنی دار بودن فعالیت های حکومتی وی به
میزان گرایشهای حق نگری و باطل زدایی بر می گردد.
آموزه های آن بزرگوار در این زمینه نیز بسی تامل برانگیز است؛چرا که در طول تاریخ نیز
کم نبودند حاکمانی که پیش از رس��یدن به منصب حکومت،از حقگرایی و حق مداری و
خیرخواهی انسانها سخن می گفتند،
اما وقتی که به حکومت می رسیدند،منافع شخصی و گروهی و مسلکی آنان با شعارهایشان
رویاروی میشد،پس تاویل ها و توجیه ها،حق را به مسلخ می برد.
همانگون��ه که جامعه ی عصر ام��ام صادق نیز از این قاعده مس��تثنی نبوده و مردم از این
وضعیت رنج می بردند.
تاریخ گواه است جامعه با روی کار آمدن خلفای بنی عباس چنین می پنداشتند که تسلط
اعراب بر جامعه خاتمه یافته اس��ت،اما خیلی زود دریافتند که پایه اجتماعی حکومت آنان
در زمان خلفای بنی امیه پی ریزی و مستحکم شده است.دستگاه خالفت عباسیان گسترش
روزافزونی داش��ت و چنان تشریفاتی ش��د که در هیچ یک از ادوار تاریخی اسالم مانندی
نداش��ت.البته بدیهی است که بارسنگین این هزینه ها بر دوش کشاورزان،کارگران و دیگر
طبقات محروم و کم درآمد جامعه بود.
از باب نمونه:منصور عالوه بر ستمگری،فوق العاده پول پرست،بخیل و تنگ نظر بود و در
میان خلفای عباسی در بخل و پول پرستی،زبانزد عام و خاص بود،بطوریکه در کتب تاریخ
درباره ی تنگ نظری و مال دوس��تی افراطی او داس��تانها نقل کرده اند.ولی سختگیریها و
فشارهای مالی و تضییقات طاقت فرسای اقتصادی او،تنها با عامل بخل و دنیاپرستی قابل
توجیه نیس��ت،زیرا او در زمان خالفت خود،اقتصاد جامعه ی اس�لامی را فلج کرد و مردم
را از هس��تی ساقط نمود.او نه تنها اموال عمومی مس��لمانان را در خزانه ی دربار خالفت
ب��ه صورت گن��ج ِگرد آورد و از صرف آن در راه عمران و آبادی و رفاه و آس��ایش مردم
خودداری کرد،بلکه آنچه هم در دس��ت مردم بود،به زور از آنها گرفت و برای احدی مال
و ثروتی باقی نگذاش��ت،به طوریکه طبق نوشته ی برخی از مورخان،مجموع اموالی که از
این طریق جمع کرد،بالغ بر هشتصد میلیون درهم می شد[تاریخ یعقوبی،ج،3ص.]125
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از سویی دیگر،بی عدالتی ها و اندیشه ی متعصبانه ی برتری عرب بر عجم -که از سوی
ایشان بر مردم اعمال می شد -بیش از پیش بر ناخشنودی آنان از بنی عباس افزود و همین
امر س��بب شد که به تدریج قیامها و شورشهای متعددی حتی پس از عصر امام صادق(ع)
در والیات مختلف به ویژه منطقه خراسان روی دهد.
آیا در چنین وضعیتی با اعمال سیاستهای این چنینی از سوی حاکمان عباسی چه زمان امام
صادق(ع)و چه پس از آن در روش��های حکومت داریشان،می توان انتظار حق گرایی،حق
مداری و خیرخواهی در میان امت اسالمی را مشاهده نمود؟
 مشارکت مردم در شکل گیری و هدایت سیاسی جامعهبهترین نظام ها و بزرگ ترین شخصیت ها در صورتی که به استبداد رای روی آورند و از
اصل مشاوره روی برگردانند،بطور قطع رو به نابودی خواهند نهاد و این حقیقتی است که
آموزه های دینی بارها به آن اش��اره و بلکه به آن تصریح کرده اس��ت«:هرکس استبداد رای
ورزد،نابود خواهد شد»[نهج البالغه،حکمت.]161
پس بر این اساس اسالم به همگان سفارش می کند که اصل مشاوره را در زندگی خویش
بکار گیرند و به آن عمل کنند«:من اس��تقبل وجوه آالراء عرف مواقع الخطاء؛کس��ی که از
افکار و آرای دیگران استقبال کند،موارد اشتباه و خطا را می شناسد»[همان،حکمت.]173
بنابراین،یکی دیگر از روش های حکومتداری در اندیش��ه سیاس��ی ام��ام صادق،پذیرش
مش��ارکت مردم در شکل گیری و هدایت سیاسی جامعه از سوی حاکم اسالمی است؛چرا
ک��ه از دیدگاه حضرت(ع)اجرای این اصل مس��اوی با عدم انحراف حاکم در طول دوران
زمامداری��ش اس��ت.به عبارتی همراهی مردم ب��ا حاکم در فرامین و دس��توراتی که صادر
می کند،امکان کنترل و نظارت را میسر می سازد.این حوزه نیازمند ارتباط تنگاتنگ فکری
و معنوی و محبت آمیز بین مردم و حاکم است و اصوال موفقیت و عدم موفقیت زمامداران
به مقدار اس��تحکام این ن��وع روش حکومتداری بس��تگی دارد.از این جهت،حکومت در
اندیش��ه ام��ام صادق(ع)،مردمی تر از دموکراس��ی های رایج در دنیا می باش��د،چرا که با
دلها،افکار،احساس��ات،عقاید و نیازه��ای فک��ری مردم ارتب��اط دارد و حکومت کامال در
خدمت مردم اس��ت.در جنبه ی مادی،حکومت برای شخص حاکم به عنوان یک طعمه و
فرصت برای زراندوزی محسوب نمی گردد و اگر این ارتباط معنوی و هدایت الهی مورد
غفلت و بی توجهی قرار گیرد اصال حاکم،ولی شمرده نشده و والیت نخواهد داشت.ولیِ
خدا،ایج��اد کنن��ده ی زمینه ی الزم برای عبودیت الهی و نف��ی مظالم و گره های مادی و
معنوی از زندگی مردم اس��ت و بین والی یا حاکم و مردم حقوقی متقابل است[زندگانی
امام جعفرصادق،ص.]210
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بنابراین در تفکرات سیاس��ی امام صادق(ع)شایس��ته اس��ت،حاکم ضمن اولویت دادن به
فرمان حق از مشاوره با خبرگان و همچنین مشورتهای مردمی نیز غافل نباشد.این اندیشه
حکم می کند که باید از نظریات مردم در برقراری شایسته تر حکومت حق،سود جست.
همانگون��ه که از دیدگاه امام صادق(ع)،پیامبراکرم(ص)پیش از ش��روع جنگ احد با یاران
خود درباره ی چگونگی رویارویی با دشمن مشورت کرد.اکثر همراهان،رای خود را بیان
داش��تند و معتقد بودند که اردوگاه،دامنه ی احد باش��د وس��رانجام هم مشاهده شدکه این
نظریه پایان رضایت بخشی نداشت.سپس بسیاری به این نتیجه رسیدند که در آینده رسول
خدا با کسی مشورت نخواهد فرمود؛اما قرآن کریم به عمل به مشورت تاکید دارد،هرچند
نتیج��ه ی آن در برخ��ی از موارد س��ودمند نباش��د.چرا که در مجموع مناف��ع این عمل از
زیانهایش بیشتر است و تاثیری که در پرورش فرد و اجتماع و ارتقای شخصیت آنها دارد
قابل تصور نیست.
در فرمایشی امام صادق(ع)به نقل از رسول خدا(ص)پیرامون این مساله فرمودند«:ما شقی
عبد قط بمشوره و ال سعد باستغنا؛هیچ کس هرگز بر اثر مشورت بدبخت و با استبداد رای
خوشبخت نشده است»[بحاراالنوار،ج،17ص.]143
پس توجه به سیاس��ت از منظر امام صادق(ع)در روش��های حکومتداری،حاکم جامعه ی
اسالمی را به چهار اصل هدایت می کند:
.1دوری از اعمال فشار و توسل به زور
.2دوری از استبداد رای توسط حاکم و کارگزار در جامعه
.3محبت و مهرورزی به انسانها
.4حفظ اصل کرامت انسانی.
 رعایت اصل هدایت گری در عین قاطعیت با مخالفیندر روش حکومتداری در س��لوک سیاس��ی امام صادق(ع)،رویارویی ب��ا مخالفین از یک
ماهیت هدایت گرایانه برخوردار اس��ت و حاکم و زمامدار جامعه باید ضمن اینکه از یک
روشنگری حقیقی برخوردار است و مسیرهای انحرافی را تشخیص می دهد،در عین حال
اصل هدایت و ارش��اد انس��انها را در حکومت خویش فراموش ننماید و هر حرکتی را که
ب��رای مقابل��ه با آنها اتخاذ می نماید،تنها به جهت رهایی آنها از تاریکی ها و بدبختی های
ناشی از انحرافات موجود باشد.
محقق شدن این امر در حکومت مبتنی بر دو اصل است:
 گفتگو -مباحثه و احتجاج
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این مرحله از مهم ترین و اصلی ترین مراحل مواجهه ی حاکم با مخالفین و دشمنان است
و تا زمانی که طرف مقابل دست به شمشیر نبرده و راه جنگ و ستیز را بر راههای مسالمت
آمیز ترجیح نمی دهد،قائل به گفتگو،مذاکره و بعضا مناظره با اوست.
همانگونه که امام صادق(ع)با وجود آنکه هیچگونه ِسمت و پُست حکومتی نداشت،اما به
عنوان رهبر الهی با بهره جستن از اصل هدایتگری در عین قاطعیت در تمامی مناظرات و
مباحثات شرکت می نمود[بحاراالنوار،ج،10ص165وج،25ص.]321
نوع برخوردهای امام صادق(ع)با مخالفین و پیروزی ایشان در تمامی مناظرات و مجالس
بح��ث و گفتگو،بدون ورود ایش��ان در مغالطات جدلی یا بنا نهادن آنها مبتنی بر روش��ی
خشونت آمیز و غیراخالقی موید این موضع می باشد؛بگونه ای که در پایان هریک از این
جلس��ات به لحاظ برخوردهای رافت آمیز حضرت(ع)بس��یاری از افراد لب به تصدیق و
تحسین ایشان می گشودند و چه بسا به دین اسالم گرایش پیدا می کردند[همان].
اندیش��ه و سلوک سیاسی امام صادق(ع)به واقع همان اصلی است که خداوند به موسی و
هارون در رابطه با فرعون توصیه نمود«:فقوال له قوال لینا لعله یتذکر او یخشی»[طه.]44/
 تالش برای همدلی و وحدت جامعهیکی از روش��های مهم حکومتداری تالش برای همدلی و وحدت مردم،در س��طح جامعه
اس��ت.زیرا م��ردم،در جامعه ای که از وحدت برخوردار باش��د،هم با خ��ود و هم با نظام
سیاس��ی حاکم بر کشور،احساس همبستگی بیشتری می کنند و به موقع،در دفاع از مصالح
و منافع عمومی،واکنش نش��ان می دهند و تهدیدها را دفع میکنند و در نتیجه از امنیت که
حق طبیعی هر جامعه است،برخوردار می گردند.
ِ
قدرت دفاعیِ یک ملت،در برابر هرگونه تهدیدی،با وحدت آنها
تاریخ نشان داده است که
رابطه ای نزدیک و تنگاتنگ دارد.نمونه ی عینی و تاریخی این واقعیت،جامعه ی اس�لامی
در صدر اس�لام است ک چون وحدت از آن جامعه رخت بربَست،سایه شوم ناامنی بر آن
جامعه گس��ترده ش��د و هیچکس در درون آن جامعه،در امنیت نبود اما آنگاه که با دمیدن
روح ایمان،وحدت به جامعه برگش��ت،نه تنها امنیت داخلی مسلمانان حفظ شد که امنیت
مرزهای آنان نیز تامین گشت.
چنانکه در تفکرات سیاس��ی امام صادق(ع)نیز با اس��تعانت از کالم نبوی در باب اهمیت
ت�لاش یک حاک��م و کارگزار جهت همدلی و وحدت چنین تبیین ش��ده اس��ت«:بهترین
حاکمان و فرمانروایان کس��انی هس��تند که اس��تعداد و س��لیقه های گوناگون را زیر چتر
مدیریت ِگرد آورند و بدترین مدیران کس��انی هس��تند که مجموعه همس��و و هماهنگ را
متفرق سازند»[نکات موثر در مدیریت کارآمد،ص.]180

در ای��ن تفکرات ناب وجود اندیش��ه ها،گرایش ها و جریانه��ای مختلف در جامعه امری
طبیعی اس��ت و تصور وحدت دراندیش��ه ها و آرمانها در همه ی قشرهای جامعه و همه
الیه های اجتماع تصوری بس نادرست و غیرواقعی است.
از این رو،در اندیشه ی حضرت(ع)نقطه اتصال جریانهای موجود در جامعه،رهبر و پیشوا
و حاکم اسالمی است و حاکم به عنوان محوریت امور،برای رهانیدن جامعه از تفرقه باید
راهبرده��ای وحدت آفری��ن را بجوید و در ضمن همراه��ی جریانها،گروهها و دارندگان
اندیش��ه های مختلف در ضمن تاکید بر تکثر اندیشه های آنها در همسویی آرمانهای واال
بکوشد.
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نتیجه گیری
با اندکی تامل در بررسی سیاست از منظر امام صادق(ع)مشخص گردید که شرایط جامعه ی
اسالمی در دوران حاکمان اموی -عباسی از نابسامانیهای فراوان سیاسی،اجتماعی،فرهنگی
و اقتصادی به دلیل ب��ی کفایتی حاکمان در ویژگی،اهداف و روش حکومتداری آنان رنج
می برد؛تا جاییکه خودِ این ش��رایط اس��فبار موجب ش��ورش،طغیان و نارضایتی مردم از
وضعیت حاکم گشته بود.
لجام گس��یختگی،ضعف و سستی،اس��راف و تبذیر،تبعیض و بی عدالتی،فس��اد و هرج و
مرج،دخالتهای بیجای نزدیکان درباری پیرامون خالفت،به کارگماردن افراد فاسد و ناالیق
و عیاش بر مسند امور مسلمانان،حیف و میل وسیع بیت المال و تقسیم ناعادالنه امکانات
و منابع و ثروتهای عمومی،پُرخوری فراوان تعدادی انگشت شمار وابسته به دربار خالفت
ومحرومیت اکثریت جامعه و تسلط سفیهان وفاجران و فرومایگان،رقابتهای سرسختانه بر
سر احراز قدرت،فشار بر خاندان اهل بیت و نیز بر مردم به ویژه مسلمانان،حبس و شکنجه
و زندان��ی نمودن آنان و دهها موضوع خُ رد و کالن دیگر،از جمله ی اموری بودند که امام
صادق(ع)در سه مرحله ی کودکی،جوانی و دوران امامت با آن مواجه بود.
امام صادق(ع)،این نابس��امانیها را از عمق وجود احس��اس می کرد.حس وظیفه شناس��ی
و مس��ئولیت پذیری،حق خواه��ی و حق گرایی و نیز عدالت خواه��ی و خدامحوری آن
حضرت،موجب شد تا آن بزرگوار با تمام موانع و مشکالتی که از سوی حاکمان اموی و
عباسی برای ایشان ایجاد می نمودند،جامعه را با تفکرات ناب خویش،تنها نگذارد.
از ای��ن رو،اینه��ا و دهها اصل و ف��رع اخالقی و معنوی بود که پایه های رفتار و س��لوک
سیاس��ت از منظر امام صادق(ع)را در باب مس��اله ای چون سیاست،حکومت،ویژگی های
حاکم،اهداف و نیز روش حکومت داری تشکیل می داد.
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ب��ر این اساس،اندیش��ه ام��ام صادق(ع)به مقول��ه ی حکومت،رویک��ردی عقالنی بود که
همه جوامع اع��م از دیندار و غیردیندار،به ُحکم ماهیت انس��انی،ضرورتا نیازمند حاکم و
حکوم��ت -اع��م از فاجر یا نیکوکار -بودند تا نیازهای اولیه ی زندگی جمعی را که همان
حفظ نظم،امنیت،آرامش،ثبات و دوری از آشفتگی و هرج و مرج بود را در ورای استقرار
آن تامین نمایند.
امام صادق(ع)به عنوان یک سیاس��تمدار متفکر و واقع بین و موحد،به لحاظ نگرش ویژه
اش به سیاست و نیز اهمیت و جایگاه این مساله در سلوک و اندیشه اش و متفاوت بودن
تفکرات سیاسی ایشان با سایر سیاستمداران که جز صالح و رستگاری نوع بشر مقصودی
را در سر نداشت،ویژگی هایی را برای حاکم و نیز اهدافی را برای حکومت ضروری می
دانس��تند و توقعاتی داش��تند که جدای از تصورات و اندیشه های قاطبه ی مردم بود؛چرا
ک��ه از منظر ایش��ان حکومت مطلوب،حکومتی بود که نه تنها ارزش��های حاکم بر زندگی
سیاس��ی و نیز ش��رایط فرمانروایان و رهبران آن از جانب دین تعیین و تعریف میشد،بلکه
حتی ش��یوه اس��تقرار حاکم در راس هرم حکومت و به طور کلی س��اختار نظام سیاسی و
روشهای مدیریت عمومی جامعه نیز به وسیله ی دین تبیین می گشت.پس اجرای آن نیز،
قطعا باید در دست کسی قرار می گرفت که ضمن آشنایی به تمام احکام الهی و ضروریات
و لوازم وجود انس��انی،از عصمت��ی باطنی و ظاهری نیز در بکارگی��ری قدرت زمامداری
برخوردار باشد و به عبارتی دارای ویژگیهایی چون:عدل،علم و دانش،عقل و خردمندی و
درایت،مردمی بودن و...باشد تا بتواند با اجرای صحیح احکام،استعدادهای نهفته ی انسانی
را نیز شکوفا سازد.
بنابراین براس��اس این تحلیل در اندیشه سیاس��ی امام صادق(ع)،تنها حکومتی را می توان
مصداق واقعی حکومت مش��روع دانس��ت که عالوه بر ش��رایط ویژه ی حاکمان که بدانها
پرداخته شد و در تمامی نصوص دینی نیز به آنها اشاره شده است،شیوه ی استقرار آنان در
مسند قدرت،اهداف حکومت و نیز روشهای حکومتداری هم در آن مطابق با الگوی ارائه
ش��ده در شریعت و دین باشد.به نحوی که اندیش��ه ی حاکم از اهداف خویش در جامعه
برای حرکت به س��وی خالق هستی و زمینه سازی برای تحقق هدف اعالی خلقت انسان
در عرصه ی حیات اجتماعی باشد.یا به تعبیری تدبیر و اداره ی امور جامعه،در مسیر تحقق
والیت الهی صورت گیرد.
پس از این رو،در تفکرات سیاس��ی امام(ع)غایت اصلی حکومت اسالمی حفاظت از مردم
در ابعاد و جنبه های مختلف آنان برای تامین سعادت دنیوی و اخروی است.
بنابراین در سیاست از منظر امام صادق(ع)،حاکم اسالمی باید حکومت را برای پی ریزی
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اهداف عالیه ای بخواهد که جامعه ی انس��انی را به س��وی تکامل مادی و معنوی س��وق
دهد؛این اهداف در اندیش��ه سیاس��ی حضرت از چنان اهمیتی برخوردار اس��ت که تنها از
دیدگاه کل نگر(حاکمیت دین و احیای ارزش��های اس�لامی،برچیدن آثار فتنه و فس��اد و
تفویض امور به شایس��تگان،اصالح روابط اجتماعی،اقامه ی حدود الهی)به آن نگریس��ته
نشده،بلکه از دیدگاه جزءنگر(اجرای عدالت اجتماعی و تسری آن در همه ی جامعه،تامین
و افزای��ش امنی��ت همگانی،توجه به رش��د و بالندگی،لزوم تعلی��م و تربیت و آموزش و
پرورش،قان��ون گرایی و پرهیز از قانون گریزی)نیز مورد توجه قرار گرفته اس��ت؛چرا که
تلقی حضرت(ع)از سیاس��ت،حکومت و اهداف ایش��ان در این راستا بر پایه ی ارزشهای
الهی -انس��انی استوار است .در نهایت بر پایه ی سیاست از منظر امام صادق(ع)،در روش
حکومتداری حاکم بایس��ته اس��ت تا آیین نامه تکامل مادی و معنوی انس��انها را با اصول
و روش��هایی چون:ن��گاه های آخرت مدارانه به سیاس��ت،پایبندی به پیم��ان و محور قرار
دادن اخ�لاق و سیاست،توس��عه ی زمینه های ح��ق گرایی و خیرخواه��ی در میان امت
اسالمی،توجه به مشارکت مردم و رعایت اصل هدایتگری و تالش برای همدلی و وحدت
جامعه را در نظر بگیرد.
از اینروس��ت که تمامی چارچوبها در اندیشه سیاسی ایشان به لحاظ نگرش حضرت(ع)به
مقوله ی سیاس��ت و اهمیت و جایگاه آن متفاوت با س��ایر سیاست ها است و به بیانی در
این اندیشه،سیاست یک هدف میانه است و نه غایی.
منابع :
.1انس��اب االش��راف،احمد ب��ن یحیی ب��ن جاب��ر بالذری،تحقیق:س��هیل زرکار و ریاض
زرکلی،انتشارات دارالفکر،بی جا1417،ق.
.2الکامل فی اللغه و االدب،ابوالعباس محمد بن مبرد،تحقیق:عبدالمجید هنداوی،انتشارات
دارالکتب العلمیه،بی جا1419،ق.
.3البدایه و النهایه،ابوالفداء اسماعیل ابن کثیر،انتشارات دارالمعرفه،بی جا1412،ق.
.4الکامل فی التاریخ،ابن اثیر،انتشارات موسسه تاریخ،بی جا،بی تا.
.5اصول کافی،ابی جعفر محمد بن یعقوب کلینی رازی،تصحیح:علی اکبر غفاری،انتشارات
دارالکتب االسالمیه،تهران1383،ش.
.6الطبقات الکبری،ابوعبداهلل محمد بن سعد،انتشارات داربیروت،بی جا1405،ق.
.7االمه و السیاس��ه،ابومحمد عبداهلل بن مسلم بن قتیبه الدینوری،انتشارات مکتبه الحلبی،بی
جا1388،ق.
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.8المفردات فی غریب القرآن،ابوالقاسم حسین بن محمد راغب اصفهانی،تحقیق:محمدسید
کیالنی،انتشارات دارالمعرفه،بی جا1404،ق.
.9الفیه بن مالک فی النحو و الصرف،جمال الدین محمد بن عبداهلل بن مالک اندلسی،انتشارات
دارالکتب المصریه،بی جا1348،ق.
.10اس��اس البالغه،جاراهلل محمود بن عمر الزمخشری،تحقیق:عبدالرحیم محمود،انتشارات
دارالمعرفه،بی جا،بی تا.
.11المیزان،محمدحسین طباطبایی،انتشارات اسماعیلیان،تهران،بی تا.
.12اص��ول عل��م سیاس��ت،موریس دوورژه،ترجمه:ابوالفض��ل قاضی،انتش��ارات
امیرکبیر،تهران1369،ش.
.13االمام الصادق و المذاهب االربعه،اسد حیدر،انتشارات دارالکتاب العربیه،بی جا1390،ق.
.14بنیاد فلسفه ی سیاسی غرب،حمید عنایت،انتشارات زمستان،تهران1377،ش.
.15بحاراالنوار،محمدباقر مجلسی،انتشارات حیاه الرضا،تهران1371،ش.
.16تاریخ تحلیلی اسالم،سیدجعفر شهیدی،انتشارات دانشگاهی،تهران1376،ش.
.17تاریخ الخلفاء،جالل الدین عبدالرحمن بن ابی بکر س��یوطی،تحقیق:محمدمحیی الدین
عبدالحمید،انتشارات شریف رضی،قم1370،ش.
.18تاریخ صدراالسالم و الدوله االمویه،عمر فروخ،انتشارات دارالعلم،بی جا،بی تا.
.19تاری��خ سیاس��ی اسالم،حس��ن ابراهی��م حسن،ترجمه:ابوالقاس��م پاینده،انتش��ارات
جاویدان،تهران1306،ش.
.20تاریخ طبری(تاریخ الرسل و الملوک)،ابوجعفرمحمد بن جریرطبری،تحقیق:محمدابوالفضل
ابراهیم،انتشارات دارالمعارف،بی جا1979،م.
.21تاریخ یعقوبی،احمد بن ابی یعقوب یعقوبی،انتشارات دارصادر،بی جا1375،ق.
.22تح��ف العق��ول عن آل الرس��ول،ابومحمد الحس��ن بن علی بن الحس��ین ابن ش��عبه
حرانی،انتشارات مکتبه بصیرتی،قم1394،ق.
.23تاریخ امامت،اصغر منتظرالقائم،انتشارات معارف،قم1384،ق.
.24زندگانی امام جعفرصادق(ع)،س��یدجواد میرعظیمی،انتش��ارات مجتمع متوسلین به آل
محمد،قم1380،ش.
.25س��یره پیش��وایان،مهدی پیشوایی،انتش��ارات موسس��ه تحقیقات��ی و تعلیمات��ی ام��ام
صادق(ع)،قم1378،ش.
.26ش��رح غررالحک��م و دررالکلم،جم��ال الدی��م محم��د خوانس��اری،مقدمه،تصحیح و
تعلیق:میرجالل الدین حسینی ارموی،انتشارات دانشگاه،تهران1360،ش.
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.27صحیح مسلم،ابوالحسین مس��لم بن الحجاج قشیری،شرح:النووی،انتشارات دارالکتاب
العربی،بی جا1407،ق.
.28صحیح بخاری،ابوعبداهلل محمد بن اس��ماعیل البخاری،ش��رح و تحقیق:قاسم الشماعی
الرفاعی،انتشارات دارالقلم،بی جا1407،ق.
.29قرآن کریم،ترجمه:ناصر مکارم شیرازی،انتشارات قرآن کریم،تهران1375،ش.
.30کتاب العین،ابوعبدالرحمن الخلیل بن احمد الفراهیدی،تحقیق:مهدی مخزومی،انتشارات
موسسه دارالهجره،قم1405،ق.
.31کنزالعمال فی االحادیث و االقوال،عالءالدین بن حس��ام الدین متقی هندی،انتش��ارات
موسسه رساله،بی جا1409،ق.
.32کشف الغمه فی معرفه االئمه،علی بن عیسی االربلی،تصحیح:ابراهیم میانجی،انتشارات
کتابفروشی اسالمیه،تهران1381،ق.
.33لس��ان العرب،جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور،تصحیح:علی شیری،انتش��ارات
داراالحیاءالتراث العربی،بی جا1407،ق.
.34لغت نامه،علی اکبر دهخدا،انتشارات سازمان لغت نامه دهخدا،تهران1352،ش.
.35مروج الذهب،علی بن الحسین مسعودی،انتشارات داراندلس،بی جا،بی تا.
.36مشکاه االنوار فی غرر االخبار،رضی الدین ابوالفضل علی بن ابی نصر الطبرسی،انتشارات
موسسه نور،بی جا،بی تا.
.37مختصر تاریخ العرب،سیدامیرعلی،اعراب گذاری:عفیف البعلبکی،انتشارات دارالعلم،بی
جا1967،م.
.38معجم مقاییس اللغه،ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا،تحقیق:محمد هارون،انتشارات
مکتبه حلبی،بی جا1389،ق.
.39مجمع البحرین،فخرالدین بن محمد طریحی،انتشارات مکتبه المرتضویه،تهران1365،ش.
.40مس��ائل اساس��ی علم سیاس��ت،محمدباقر حش��مت زاده،انتش��ارات کانون اندیشه ی
جوان،تهران1377،ش.
.41م��راه الجن��ان و عبره الیقضان،ابومحمدعبداهلل بن اس��عد الیافعی،انتش��ارات موسس��ه
االعلمی،بی جا1390،ق.
.42نهج البالغه،ترجمه:محمد دشتی،انتشارات موسسه تحقیقاتی امیرالمومنین،تهران1375،ش.

مکتب جعفری
چکیده:
در عص��ر جاب��ه جایی حکومت ها از بنی امیه به بنی عباس رهبری جامعه ی اس�لامی به
دس��ت امام جعفر صادق (ع) مغزمتفکر ش��یعه بود و ایش��ان در زمانه ایی که اندیش��ه ها
،فرق متفاوت  ،مذاهب گوناگون برس��ر عقاید خود به بحث و مناظره می پرداختند و هر
ک��دام در پ��ی اثبات عقاید خویش می بودند،پرچم علم و دانش و مناظره را بر افراش��تند.
افرادی که فضای سیاس��ی و اجتماعی زمان پاس��خگوی نیازها و پرس��ش های آنها چه از
لحاظ عقیدتی و چه از لحاظ علمی نبود.در واقع میتوان گفت که مکتب و مدرس��ه ای که
جویندگان علم و کمال بتوانند از آن به معنی کامل بهره جویند وجود نداشت تا آنکه عالم
آل محمد حضرت جعفر صادق(ع) با در نظر گرفتن شرایط زمانی حاکم بر جامعه اقدام به
تاسیس چنین دانشگاه عظیمی کرد که از سرتاسر عالم دانشجو پذیرفت.و تشنگان مباحث
کالمی،علمی،فقهی و ......را از دریای عظیم دانش خود س��یراب گرداند.فعالیتها و اقدامات
ایش��ان با حاکمان وقت به ما درس روش��نی میدهد که چطور میتوان از آب گل آلود ماهی
گرفت .درواقع زمانه شناس��ی ایش��ان و نحوه تشکیل چنین مکتبی میتواند یکی از راههای
.1مدرسه علمیه ریحانه ،طلبه سال دوم 1
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شیوا اسماعیلی

1
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قیام بر ضد حکومت وقت باش��د،قیامی خاموش اما اثرگذار.چگونگی اس��تفاده ایش��ان از
فرصتی که مهیا ش��ده بود وپرورش ذهنهای آماده به واقع یکی از مصادیق عبرت میباش��د.
سیاس��ت امام صادق(ع)در رهبری مسلمین و ش��یعیان،عالمانه و نافذ بوده است ،اگر افراد
تنها به دید عبرت آموزی ودرس از تاریخ و گذش��ته نگاهی عالمانه و سیاس��ت مدارانه به
زندگی امام بیندازند میتوانند نگاهی صحیح از زمانه شناسی را دریابند.
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مقدمه:
مقاله ای که در این چند صفحه گردآوری ش��ده به بیان مکتب امام جعفرصادق میپردازد.
معلم کبیری که با تاس��یس این مکتب به نوبه ی خود حیات اس�لام و علم ودانش را زنده
نگه داش��ت .حتی به گفته خود ایشان با پرورش ش��اگردانی چون زراره احادیث پیامبر و
ائمه زنده نگه داش��ته ش��د.زندگانی امام صادق با این شرایط زمانی بسیار شیرین می باشد
چراکه ثمره این مکتب حفظ اسالم ناب و پرورش دانش آموختگان کم نظیری می باشد.
ضرورت اینکه چرا این موضوع عنوان مقاله انتخاب ش��ده و کوشش��ی بسیار بسیار ناچیز
برای آن صورت گرفته ،مانند زندگی سایر ائمه میتواند درس آموزی و کسب تجربه باشد.
اما ازاین دید که امام صادق بابهره گیری از فرصت زمانه رهبری خود را در راستای ایجاد
مکتب قرار دادند .در واقع نش��ان از این دارد که رهبران جامعه باید سیاس��ت اس��تفاده از
فرصت و زمانه شناس��ی را دارا باشند،همانطور که ش��هید مطهری رویکرد امام را صحیح
و منطقی میدانند و در پاس��خ به ایرادهای دیگران بیان میکنند که زمانه امام قیام مس��لحانه
نمیتوانسته شکل بگیرد چرا که با همین امر تقیه میتوانسته اند اهداف خود را برای برپایی
نظام ورهبری دینی اجرا نمایند.
آری هدف از این موضوع نگرش افراد به سیاست از بهره برداری شرایط زمان و پیچیدگی
ه��ا و ابهام ه��ای زمانه می باش��د و در واقع این تفک��ر صحیح و جه��ت دار برای اداره
ومدیریت پیروان می باشد.
در این مقاله س��عی ش��ده که برای رس��اندن جان کالم از چنین س��اختاری استفاده شود.
اوضاع سیاس��ی و اجتماع��ی عصر امام صادق،ش��رایط ویژه ی فرهنگی زم��ان در ایجاد
مکتب،تاثیرات این مکتب در افراد و جامعه،تربیت یافتگان و ش��اگردان،دیدگاه اهل سنت
نسبت به مکتب جعفری،عوامل تهدیدکننده مکتب و نتیجه مکتب تشکیل دهنده این مقاله
می باشد.
حال آیا این مکتب توانسته نقش خود را به درستی ایفا کند؟ آیا توانسته تاثیر گذار باشد؟
درجواب این پرسشها میتوان گفت مکتبی که توانسته فقه شیعه را به خود اختصاص دهد
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و س��ازنده فقه جعفری باش��د پس قطعا نقش خود را کامال اصولی انجام داده و یقینا نقش
نافذی داش��ته چراکه ما ش��یعیان فقه خود را مدیون مبارزات علمی امام جعفر صادق(ع)
دانس��ته و این افتخار بس که چه منبع و سرچشمه ی غنی و پرباری برای مذهب خود در
اختیارمان قرار گرفته اس��ت .است.ش��یوه تنظیم این مقاله به صورت کتابخوانه ای میباشد.
وبه عنوان نمونه از منابع چنین نویس��ندگانی استفاده ش��ده محمدحسین مظفر کتاب امام
صادق ج 1و.........
شرح حال امام صادق(شیخ مفید،االرشاد،ص)51
در ذکر امام از فرزندان حضرت باقر که پس از او به امر امامت قيام کرد و تاريخ والدت،
نشانههاي امامت ،مدت عمر و خالفت ،زمان وفات ،جاي قبر ،شمارهي فرزندان و شمهاي
از احوال آن جناب بدانکه حضرت صادق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عليهالسالم
از ميان برادران خويش جانش��ين پدرش حضرت باقر عليهالس�لام بود ،و وصي آن جناب
بود که پس از او به امر امامت قيام نمود ،و در فضل و دانش سرآمد همهي برادران گشت،
و از هم��هي آن��ان نام آورتر ،و در قدر و منزلت باالتر ،و در ميان ش��يعه و س��ني مقامش
ارجمندتر بود ،و مردم تابدانجا از علوم و معارف از آن حضرت نقل کردهاند که سخنانش
توش��هي راه کاروانيان و مس��افران و نام ناميش در هر ش��هرو ديار زبانزد مردمان گشته ،و
از هي��چ ي��ک از اين خاندان آن حض��رت بدان اندازه که از آن جن��اب علماء حديث نقل
کردهان��د از ديگ��ري نقل نکردهاند ،و هيچ يک از اهل آثار و ناقالن اخبار بدان اندازه که از
آن حض��رت بهره بردند از ديگران بهره نگرفتند؛ زيرا اصحاب حديث که نام راويان ثقات
آن بزرگوار را جمع کردهاند با اختالف در عقيده و گفتار ،شمارهي آنان به چهار هزار نفر
ميرسد.
و دليلهاي روشن دربارهي امامت آن جناب به اندازهاي است که دلها را حيران کرده و زبان
دشمن را از خورده گيري گنگ و الل ساخته است.
و والدت آن حضرت در شهر مدينه سال هشتاد و سه بود ،و در ماه شوال در سال صد و
چهل و هش��ت در س��ن شصت و پنج سالگي از دنيا رفت ،و در قبرستان بقيع در کنار پدر
و جد و عمويش امام حسن عليهالسالم به خاک سپرده شد.
اوضاع سياسي و اجتماعي عصر امام صادق(مظفر محمد حسین ،امام صادق ج ) ،1
امام صادق(ع) در عصر و زماني واقع ش��د که افزون بر حوادث و رخدادهاي سياسي يک
سلسله حوادث اجتماعي و پيچيدگيها و ابهامهايفکري و روحي پس از ورود فرهنگها
و آيينهاي فلسفي و انديشه اي از شاهنشاهيهاي ايران و روم ،پيدا شده بود .در اين زمان
ي از سنگرهاي اعتقادي مهمترين امر به شمارميآمد .مقتضيات زما ن امام صادق(ع)
پاسدار 
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که در نيمه نخست سده دوم هجري مي زيست با زمانسيدالشهداء(ع) که در حدود نيمه
ت سده يکم بود ،بسيار متفاوت بود.
نخس 
در حدود نيمه س��ده نخس��ت در درون کشورهاي اسالمي براي کساني کهميخواستند به
اس�لام خدمت نمايند تنها مبارزه با دس��تگاه خالفتبود و ساير جبههها هنوز پديد نيامده
بود و اگر هم وجود داش��ت هنوز آن چنان اهميتي نيافته بود .حوادث عالم و اس�لام همه
ي زيستند .اما بعدها اين
مربوط بهدس��تگاه خالفتبود و مردم در س��ادگي سده نخست م 
جبههها متعدد ش��د که مهمترين آنها جبهههاي علم��ي ،فکري واعتقادي بود .يک نهضت
علمي و فکري و فرهنگي عظيم در ميان مس��لمانان آغاز ش��د .مذهبها و مکتبهايي در
اصول دين و فروع دينپيدا ش��د .در اين ش��رايط امام صادق(ع) پرچم فرهنگي و علمي
اس�لامبه ويژه ش��يعيان را بر افراش��ت و در همه ي صحنهها پيش��گام و پيش��رو گرديد.
همزم��ان با نهضت علمي و پيش��رفت دانش به وس��يلهي حضرت ص��ادق (ع) در مدينه،
منصور خليفهي عباس��ي که از راه کينه و حس��د ،به فکر ايجاد مکتب ديگري افتاد که هم
بتواند در برابر مکتب جعفري استقالل علمي داشته باشد و هم مردم را سرگرم نمايد و از
خوش��هچيني از محضر امام (ع) باز دارد .بدين جهت منصور مدرسهاي در محلهي «کرخ»
بغداد تأسيس نمود.
منصور در اين مدرس��ه از وجود ابوحنيفه در مس��ائل فقهي استفاده نمود و کتب علمي و
فلس��في را هم دس��تور داد از هند و يونان آوردند و ترجمه نمودند ،و نيز مالک را  -که
رئيس فرقهي مالکي است  -بر مسند فقه نشاند ولي اين مکتبها نتوانستند وظيفهي ارشاد
خود را چنانکه بايد انجام دهند.
امام صادق (ع) مسائل فقهي و علمي و کالمي را که پراکنده بود به صورت منظم درآورد،
و در هر رش��ته از علوم و فنون ش��اگردان زيادي تربيت فرمود که باعث گسترش معارف
اسالمي در جهان گرديد .دانش گستري امام (ع) در رشتههاي مختلف فقه ،فلسفه و کالم،
علوم طبيعي و ...آغاز ش��د .فقه جعفري همان فقه محمدي يا دس��تورهاي ديني است که
از س��وي خدا به پيغمبر بزرگوارش از طريق قرآن و وحي رس��يده اس��ت .بر خالف ساير
فرقهه��ا که بر مبناي عقيده و رأي و نظر خود مطالبي را کم يا زياد ميکردند ،فقه جعفري
توضيح و بيان همان اصول و فروعي بود که در مکتب اس�لام از آغاز مطرح بوده اس��ت.
ابوحنيف��ه رئيس فرقهي حنفي دربارهي امام صادق (ع) گفت :من فقيهتر از جعفر الصادق
کسي را نديدهام و نميشناس��م(.احمدی بیرجندی ،احمد ،چهارده اختر تابناک ص-162
 )163زمان امام(ع) زماني بود که برخورد افکار و آراء و جنگ عقايد ش��روع ش��ده بود و
ضرورت ايجاب ميکرد که امام کوش��ش خود را در اين جبهه قرار دهند و اين گونه ش��د
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که شيعه به عنوان يک مکتبفکري ،علمي و فقهي و اعتقادي در جهان اسالم جا افتاد به
نحوي کهديگر نميتوان اتهامات سياس��ي به آن بست .اين آثار مولود ايمان وعقيده است
و سياست نميتواند چنين فقه ،اخالق ،فلسفه ،عرفان،تفسير و ديگر علوم و فنون را پديد
آورد .پيشگامي امامان باقر وصادق عليهماالسالم موجب شد تا اسالم راستين پايدار بماند
و براي هر زماني و مکاني و در شرايط پويا و نا ايستاي انسان و جامعهبرنامهها ،آموزهها
و گزارههايي داشته باشد.
شرایط ویژه فرهنگی عصر امام صادق(مولوی نیا محمد جواد ،تاریخ چهارده معصوم،
سیره پیشوایان به نقل از سیری در سیره ائمه اطهار مطهری)
عواملي که موجب پيدايش اين جنبش علمي شده بود به اين ترتيب است:
 .1آزادي و حريت فکر و عقيده در اس�لام .البته عباس��يان در اين آزادي فکر تأثير داشتند،
ولي ريش��هي اصلي اين آزادي در تعاليم اس�لام بود و اگر عباسيان هم ميخواستند از آن
جلوگيري کنند ،نميتوانستند.
 .2محيط آن روز اس�لام ،محيطي کامال مذهبي بود و مردم تحت تأثير انگيزههاي مذهبي
قرار داشتند .تشويقهاي پيامبر اسالم صلي اهلل عليه و آله و سلم به کسب علم و تشويقها
و دعوتهاي قرآن به علم و تعلم و تفکر و تعقل عامل اساس��ي اين نهضت و اين شور و
شوق بود.
 .3اق��وام و ملل��ي که اس�لام را پذيرفتند ،نوعا داراي س��ابقهي فک��ري و علمي بودند و
س��رزمينهاي ايران  -که از همه س��ابقهيي درخشانتر داش��ت  -مصر و سوريه از مراکز
تمدن آن روز به شمار ميرفتند و اين افراد به منظور درک عميق تعليمات اسالم به تحقيق
و جست جو و تبادل نظر ميپرداختند.
 .4تس��امح ديني يا همزيس��تي مسالمتآميز با غير مس��لمانان مخصوصا همزيستي با اهل
کت��اب .مس��لمانان اهل کت��اب را تحمل ميکردن��د و اين را برخالف اص��ول ديني خود
نميدانس��تند .در آن زمان اهل کتاب ،مردمي دانش��مند و با اطالع بودند .مسلمانان با آنان
برخوردهاي علمي داشتند و اين ،خود بحث و بررسي و مناظره را به دنبال داشت  .عصر
امام صادق عليهالس�لام ،عصر برخورد انديشهها و پيدايش فرق و مذاهب مختلف بود .در
اثر برخورد مس��لمين با عقايد و آراي اهل کتاب و دانش��مندان يونان ،شبهات و اشکاالت
گوناگوني پديد آمد.
در آن زم��ان فرقههاي��ي همچون معتزله ،جبريه ،مرجئه ،غالت ،زنادقه ،مش��بهه ،متصوفه،
مجسمه ،تناسخيه و امثال آنها پديد آمدند که هر کدامعقايد خود را ترويج ميکردند.از اين
گذشته در زمينهي هر يک از علوم اسالمي در ميان دانشمندان آن علم ،اختالف نظر پديد
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ميآمد .مثال در علم قرائت قرآن ،تفسير ،حديث ،فقه و علم کالم بحثها و مناقشات داغي
در ميگرفت و هر کس به ش��کلي نظر ميداد و از عقيدهيي طرفداري ميکرد(.مولوی نیا
محمد جواد ،تاریخ چهارده معصوم ،س��یره پیش��وایان به نقل از سیری در سیره ائمه اطهار
مطهری)
مذهب شيعه جعفري(صدری فرخ ،تاریخ انبیاء و چهارده معصوم ،تاریخ شیعه و فرقه های
اسالم ص)105
اصوال فقه جعفري منس��وب به ششمين امام شيعيان حضرت امام جعفر صادق عليهالسالم
اس��ت .چون ايش��ان در مدت  35س��ال امامت خود که همزمان با اواخر خالفت بنياميه
و اواي��ل خالفت بنيعباس بود موفق گرديدند نظم و ترتيبي به وضع ش��يعه اماميه داده و
فقه ش��يعه را تدوين نمايند .از اين رو فقه ش��يعه را فقه جعفري و مذهب شيعه را مذهب
جعفري مينامند.
مذهب ش��يعه جعفري در زمان شاه اس��ماعيل صفوي (سال  907هجري) در ايران تعميم
يافت و از آن زمان مذهب رسمي کشور ايران گرديد.
رئیس مذهب شیعه(مظفر محمد حسین ،امام صادق ج  ،1ص)211-210-209-208
شيعيان اماميه ،همهي ائمهي از اميرالمؤمنين عليه السالم تا حضرت مهدي عليهمالسالم را
مرجع ديني خود ميدانند و عمل نمودن به فرمودهي آنان را بر خود واجب ميش��مارند.
طبق اس��ناد روايي ،علم و دانش ائمه عليهمالسالم يکسان و از جانب رسول خدا صلي اهلل
عليه و آله ميباشد و آنان نيز بدون هيچ اختالفي به طور زنجيره اي علوم خود را منسوب
به آن حضرت ميکنند بدون آن که از خود اجتهاد و تغيير و تحريفي در آن انجام دهند.
البت��ه در اي��ن ميان ،هيچ کدام از ائمه عليهمالس�لام در نقل عل��وم و معارف از جد خود،
ب��ه اندازهي امام صادق عليهالس�لام فرص��ت پيدا نکرده اند و عل��ت موفقيت امام صادق
عليهالس�لام در نشر و تعليم معارف اس�لامي براي مردم ،وجود شرايطي بوده که ميتوان
چنين نام برد:
 -1مدت امامت آن حضرت به طول انجاميد و بيش از س��ي س��ال ادامه يافت .گرچه جد
آن حض��رت ،امام زين العابدين ،و فرزند او حضرت موس��ي بن جعفر ،و فرزند ديگر او،
حضرت هادي عليهالسالم نيز عمر طوالني
داش��تند و مدت امامت آنان نيز بيش از سي سال بود ،اما فرصتهايي که براي امام صادق
عليهالسالم پيش آمد براي هيچ کدام از آنان پيش نيامد.
 -2دوران امامت امام صادق عليهالسالم دوران علم و فقاهت و کالم و مناظره بود و بدعت
گذاران و منحرفين و صاحبان مذاهب گوناگون در آن زمان فراوان بودند؛ ترديدي نيست
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که مسلمانان طبق فرمودهي پيامبر گرامي اسالم صلي اهلل عليه و آله به هفتاد و سه گروه و
فرقه در آمدند و اين خبر يکي از نش��انههاي فراوان نبوت و از معجزات آن حضرت بوده
اس��ت .در «س��نن ابن ماجه» از رس��ول خدا صلي اهلل عليه و آله نقل شده که فرمود« :زود
باشد که امت من به هفتاد و سه فرقه و گروه تقسيم شوند».
مقصود ما از بيان فرق و مذاهب اسالمي در اين فصل مذاهبي است که در زمان امام صادق
عليهالس�لام معروف و ش��ناخته شده بوده اس��ت .اصول جميع فرق اسالمي چهار مذهب
ميباش��د -1 :مرجئه؛  -2معتزله؛  -3ش��يعه؛  -4خوارج .و س��اير فرقهها هر چه باشند به
يکي از اين چهار فرقه باز ميگردند(،مظفر محمدحس��ین ،امام صادق ج  ،1ص )51حتي
غالت که فرقههاي ديگر آنان را کافر دانستهاند نيز به يکي از اين فرقهها باز ميگردند.اين
موقعيت اقتضا ميکرد که امام عليهالسالم دانش خود را اظهار نمايد و از گمراهيها و کج
رويها و انحرافات جامعه جلوگيري کند و حقايق را روشن و منتشر سازد.
ام��ام صادق (عليه الس�لام) در برابر انحراف فرهنگي صوفيه موضع گرفت و نخس��تبه
هداي��ت و راهنماي��ي رهبران آنها پرداخ��ت .اما چون آنان برعقاي��د انحرافي خود اصرار
ت به افشاگري چهرههاي
ميورزيدند .حضرت به ناچار وارد مرحلهشديدتري شد و دس 
خبيث آنها زد.
سفيان ثوري و گروهي از زاهد نمايان نزد امام صادق (عليه السالم) آمدند و از لباس امام
اشکال گرفتند .سفيان به آن حضرت گفت:
«ان هذا ليس من لباس��ک»; راس��تي که اين جامه ش��ما نيس��ت .اما م صادق (عليه السالم)
فرمود :بش��نو و به دل س��پار آن چه را به تو ميگويم که خير دنيا و آخرت همين اس��ت;
اگ��ر بر س��نت و حق بميري و بر عقيده بدعت و ناح��ق نميري ،من به تو خبر ميدهم که
رسول خدا (صلي اهلل عليه و آله و سلم) در دوران تنگيو سختي بود ،و هرگاه دنيا اقبال
ي اس��تفاده از نعمتها نيکانند نه بدکاران ،مومنانند نه منافقان،
کند س��زاوارترين افراد برا 
مس��لمانانند نه کف��ار .اي ثوري! چرا انکار کردي و ناروا ش��مردي؟ من با اين وضعي که
ميبيني از روزي که خردمند ش��دم ،ش��امي بر من نگذش��ته اس��ت که در مالم حقي باشد
که خدا به من فرموده باش��د آ ن را در مصرفي برس��انم; جز آن که بدان مصرفش رساندم.
برخي زهد فروشان از پاسخ آن حضرت به سفيان پند گرفته ،گفتند :راستي اين رفيق ما از
ي به نظرش نيامد .حضرت به آنها فرمود :شما
سخن شما آزرده شد ،زبانش بند آمد و دليل 
دليلهاي خود را بياوريد .آنها گفتند:
دليل ما از قرآن است .امام صادق (عليه السالم) فرمود :آن را حاضر کنيد که از هر چيزي
به پيروي و عمل سزاوارتراست .گفتند :خداي تبارک و تعالي در مقام توصيف ياران پيامبر
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(صلي اهلل عليه و آله) فرمود :ديگران را برخود مقدم ميدارند ،گرچه نيازمند باشند .هرکه
از بخل نفس خود محفوظ بماند جزو رس��تگاران اس��ت(.محمد جواد طبسی ،امام صادق
واندیشه های صوفیان ،تحف العقول ص)363
 -3در زمان امام صادق عليهالس�لام يک فرصت و آزادي مناسبي براي بنيهاشم به وجود
آمد و آن حضرت توانس��ت معارف اس�لامي را آزادانه و به طور آش��کار براي مردم بيان
نماي��د ،در حال��ي که براي ديگر ائمه عليهمالس�لام چنين فرصتي به وج��ود نيامد و آنان
هم��واره در محدوديت بودند و حکام و خلفاي زمان ب��ه مردم اجازه نميدادند که با ائمه
عليهمالس�لام در ارتباط باشند .از س��ويي ،هيچ کدام از ائمه عليهمالسالم جز اميرالمؤمنين
عليهالس�لام زمام حکومت و امور مسلمين به دست شان نيفتاد؛ اما همين دوران حکومت
نيز بس��يار کوتاه بود و در تمام آن دوران اميرالمؤمنين عليهالس�لام گرفتار جنگ و مبارزه
با بدعت گزاران و منحرفين بود ،و در چنين ش��رايطي امکان نش��ر معارف اسالمي همانند
زمان امام صادق عليه السالم براي آن حضرت فراهم نبود؛ از سويي در زمان اميرالمؤمنين
عليه السالم هنوز مذاهب گوناگون و فرقههاي مختلف به وجود نيامده بود .و چون دوران
امامت امام صادق عليهالس�لام هم زمان با حکومت مروانيان و عباسيان واقع شده بود ،در
آن دوران خطري از سوي اين حکومتها امام عليه السالم را تهديد نميکرد،دراین قسمت
داس��تانی از برخوردهای گوناگون امام با منصور دوانیقی ذکر می ش��ود :منصور نامه اي به
امام صادق عليهالس�لام نوشت که براي چه شما مانند ديگران نزد ما نميآييد و با ما رفت
و آمد نميکنيد؟ امام عليهالس�لام به او پاس��خ داد« :از دنيا چيزي نزد ما نيست که به سبب
آن از شما هراس داشته باشيم و از آخرت نيز چيزي نزد شما نيست که ما به شما اميدوار
باشيم ،و تو نيز نعمتي به دست نياورده اي که ما تو را تبريک و تهنيت بگوييم ،و آنچه تو
از دنيا و قدرت و رياست داري را براي خود مصيبت نميداني که ما تو را تسليت بدهيم.
بنابراين براي چه نزد تو بياييم؟
پس منصور به آن حضرت نوشت :خوب است نزد ما بياييد و ما را نصيحت و اندرز دهيد.
امام صادق عليهالس�لام در پاس��خ او نوش��ت« :هر کس براي دنيا نزد تو بيايد خيرخواه تو
نخواهد بود و هر کس اهل آخرت باشد با تو همنشين نخواهد شد».
مؤل��ف گوي��د :مقصود منصور پذيرفتن نصيحت از امام عليهالس�لام نب��ود و گرنه بايد از
خالف��ت کناره گيري مينمود و گناه امت را به دوش نميگرفت ،بلکه مقصود او اين بود
که نظر امام عليهالس�لام را به خود جلب کند و آن حضرت را از اتباع حکومت خود قرار
دهد تا مردم بدانند او رهبر بدون مزاحم است و شيعيان از عالقه به امام صادق عليهالسالم
خودداري نمايند و او را پيرو منصور بدانند .در حالي که امام عليهالس�لام هرگز به اختيار
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خود تابع سلطان نميشد و از نيتهاي منصور به خوبي آگاه بود.
اين س��خن امام صادق عليهالس�لام به ما درس روش��ني ميدهد که علماي ديني و مردم
چگونه بايد با سالطين و حکام جور و وابستگان آنان برخورد نمايند(.مظفر محمد حسین،
امام صادق ج  ،1ص)133-132
چرا که ش��روع امامت ايش��ان هم زمان با پايان دولت مرواني و آغاز دولت عباسي بود .از
س��ويي امويان و اهل شام با کش��تن وليد بن يزيد زمينهي ضعف و زوال حکومت شان را
فراهم کردند و فرصتي براي به قدرت رس��يدن بنيهاش��م فراهم شد ،بنابراين مروانيان از
توجه به امام صادق عليه الس�لام و محدود نمودن ايش��ان غافل ماندند .و با از ميان رفتن
مروانيان ،عباس��يان روي کار آمدند ،و آنان نيز در ابتدا مشغول از ميان برداشتن بني اميه و
تأس��يس حکومت جديد خود بودند  -البته معلوم اس��ت که تأسيس حکومت جديد نياز
به گذش��ت زمان دارد .همان گونه که گذش��ت امامت حضرت صادق عليهالسالم ،معاصر
و همزمان با [پايان دولت بني اميه و ش��روع دولت مرواني و عباس��ي]که در مقام جنگ با
اس�لام و پيامبر خدا صل��ي اهلل عليه و آله بودند و هدف آنان تأمين ش��هوات و لذتهاي
گوناگون دنيايي بود و همواره مشغول لهويات و مجالس غنا و خوانندگي بودند واقع شد.
نتيجهي اين دو حکومت ستمگر و خوشگذران اين شد که عده اي به دليل اين که احساس
آزادي نمودند ،براي به دست آوردن شهرت و بزرگ نمودن خود و براي ايجاد اختالف و
تضعيف مکتب اهل بيت عليهمالس�لام ،بدعتها و مذاهب باطلي را به وجود آورده و از
پيروان مذهب اهل بيت عليهمالسالم کاستند .امام صادق عليهالسالم با مشاهده جنگ اين
دو حکومت با دين و يا جنگ بين اهل حق و اهل بدعت ،از سويي سکوت را صحيح نمي
ديد و از س��ويي اعالن جنگ و مبارزه ي با س��لطه گران و اهل بدعت را با نداشتن نيروي
کافي خطر ميدانست .او ميديد که به علويين و هاشميين چه ستمها و ظلمهايي ميشود.
البته امام عليه الس�لام اگر ميدانست که مانند جدش امام حسين عليهالسالم [با مبارزه] به
هدف خود ميرس��د و اس�لام را زنده نگه ميدارد باکي نداشت و جان خود را عزيزتر از
اسالم نميدانست ،لکن به يقين ميدانست که با مبارزه در آن شرايط جان عزيز خود را از
دست ميدهد بدون اين که چيزي عايد او گردد و نفعي براي دين خدا داشته باشد( .مظفر
محمد حسین ،امام صادق ج )،1از اين نگاه ميتوان به رويکرد فکري ،آموزشي و پرورشي
امام جعفر صادق(ع) پرداخت و دانست که چرا ايشان در دوران بحران سياسي و اجتماعي
که جامعه آن روز اسالم و جهان اسالم را فرا گرفته بود و حکومتها دست به دست ميشد
به جنبش و قيام مسلحانه دست نيازيد وخالفت و حکومت اسالمي را که حق ايشان بود
در دس��ت نگرفت و حتي در پاس��خ به پارهاي از دعوتها براي در دست گرفتن پيشوايي
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ي نامهي
و رهب��ريقيام بر ضد حکومت درحال فروپاش��ي امويان اقدام��ي نکرد بلکه حت 
پيشنهادي را پيش روي فرستاده ابوسلمه معروف به وزير آلالبيت عليهم السالم را سوزاند.
پرس��ش اين اس��ت که چرا دو گونهرفتار از دو امام به يقين صورت ميپذيرد و يکي قيام
ميکند و ديگري نامه را ميس��وزاند؟ تعارض از کجا ناش��ي شده است؟ چرا در روش و
ض نما برخورد ميکنيم؟(منصوری
رويکردهاي پيشوايان ديني به اين امور متعارض ومتناق 
خلیل ،امام صادق و اولویت جهاد فرهنگی ،برگرفته از ماهنامه کوثر ش )40
از س��ويي س��کوت در برابر آن وضعيت نيز صحيح نبود از اين رو ،براي حمايت از دين
خدا و نجات جان مقدس خود از چنگال حيوانات درنده ،سياس��ت عالمانهي آن حضرت
اين ش��د که با بيان معارف و نشر احکام و ذکر فضايل و محکوم نمودن انحرافات با دليل
و برهان ،در س��ايهي تقيه  -که س��پري است در مقابل سلطهي دشمن  -دين خدا را حفظ
نمايد .بنابراين تعليمات آن حضرت خدمتي به اس�لام ،و عبادتهاي او ارش��اد مردم ،و
مناظرات او س��بب جلوگيري از بدعتها گرديد و اين روش را تا پايان عمر شريف ادامه
داد( .مظفر محمد حسین ،امام صادق ج  ،1ص)100-99شهيد مطهري دربارهدو رويکرد
متفاوت دو امام صادق و امام حس��ين عليهم السالم ميفرمايند :امام حسين(ع) بدون پروا،
ب��ا آن که قراين و نش��انهها حتي گفتهه��اي خود آن حضرت حکايت ميکرد که ش��هيد
خواهد ش��د ،قيامکرد ولي امام صادق(ع) با آن که به س��راغش رفتن��د ،اعتنا ننمود وقيام
نکرد ،ترجيح داد که در خانه بنش��يند و به کار تعليم و ارش��اد بپردازد .به ظاهر تعارض
و تناق��ض به نظر ميرس��د که اگر در مقابل ظلم بايد قي��ام کرد و از هيچ خطر پروا نکرد،
پ��س چرا امام صادق(ع) قيامنکرد ،بلکه در زندگي مطلق ًا راه تقيه پيش گرفت و اگر بايد
تقيهکرد و وظيفهي امام اين اس��ت که به تعليم و ارش��اد و هدايت مردمبپردازد ،پس چرا
امام حسين(ع) اين کار را نکرد؟ شهيد مطهري با توجه به اوضاع سياسي عهد امام به اين
پرسش پاسخميدهند و بيان ميدارند که اين رويکرد به ظاهر متناقض و متعارضتنها به
جهت ش��رايط ومقتضيات زمان و مکان بود که درسي آموزندهبراي رهروان راه پيشوايان
راس��تين است تا بدانند که در شرايط مختلف ميتوانند رويکردهاي متفاوتي داشته باشند.
ت به اهلبيت
امام صادق(ع) ميدانس��ت که بنيالعباس مانع آن خواهند ش��د ک��ه حکوم 
پيامبر(ص) منتقل ش��ود و در صورت پذيرفتن پيش��نهاد بدون هيچتاثيرگذاري مثبت آن
حضرت را ش��هيد خواهند کرد .ايش��انميفرمايند :امام(ع) اگر ميدانست که شهادت آن
حضرت براي اسالم ومسلمين اثر بهتري دارد ،شهادت را انتخاب ميکرد .همان طوري که
امام حس��ين(ع) به همين دليل ش��هادت را انتخاب کرد .در آن عصر کهبه خصوصيات آن
اش��اره خواهيم کرد ،آن چيزي که بهتر و مفيدتر بود رهبري يک نهضت علمي و فکري و
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تربيتي بود که اثر آن تا امروز هس��ت .همان طوري که در عصر امام حسين(ع) آن نهضت
ضرورت داش��ت وآن نيز آن طور به جا و مناس��ب بود که اثرش هنوز باقي اس��ت .جان
مطلب همين جا اس��ت که در همهي اين کارها ،از قيام و جهاد و امر به معروف و نهي از
منکرها و از سکوتها و تقيهها بايد بهاثر و نتيجه آنها در آن موقع توجه کرد .اينها اموري
نيس��ت که بهش��کل يک امر تعبدي از قبيل وضو ،غسل ،نماز و روزه صورت بگيرد .اثر
اين کارها در مواقع مختلف و زمانهاي مختلف و اوضاع و ش��رايط مختلف فرق ميکند.
گاهي اثر قيام و جهاد براي اس�لام نافعتر است و گاهي اثر سکوت و تقيه ،گاهي شکل و
صورت قيام فرق مي کند .همهاينها بس��تگي دارد به خصوصيت عصر و زمان و اوضاع و
احوال روز ويک تشخيص عميق در اين مورد ضرورت دارد ،اشتباه تشخيص دادن زيانها
به اس�لام ميرس��اند(.منصوری خلیل ،امام صادق و اولویت جهاد فرهنگی ،شهید مطهری
ص)153بنابراين عباسيها از فعاليتهاي امام صادق عليه السالم در زمينهي نشر معارف و
علوم ديني غافل ماندند؛ هر چند که سفاح از امام صادق عليهالسالم غافل نبود؛ ولي چون
از جانب ايش��ان خطري را احس��اس نميکرد با آن حضرت کاري نداشت .آري هنگامي
که منصور دوانيقي به حکومت رس��يد و پايههاي حکومتش را اس��توار کرد ،به دشمني با
آن حض��رت پرداخت و پياپي ايش��ان را احضار مينم��ود و اذيت و آزار ميکرد .عالمهي
بزرگوار محمد بن ش��هر آش��وب در کتاب مناقب ،در احواالت امام صادق عليه السالم از
مفضل نقل نموده که گويد :منصور دوانيقي بارها قصد کش��تن امام صادق عليه الس�لام را
داش��ت و هنگامي که ايش��ان را احضار مينمود با ديدن عظم��ت و هيبت آن بزرگوار از
کشتن او صرف نظر ميکرد؛ ولي مردم را از ايشان دور ميکرد و اجازهي کرسي سخن و
بيان معارف به ايشان نميداد و به هيچ وجه مردم نميتوانستند از وجود مبارک ايشان بهره
مند ش��وند .تا جايي که اگر براي آنان مس��أله اي در زمينهي نکاح و يا طالق و امثال آن به
وجود ميآمد و حکم آن را نميدانستند به ناچار ميبايست از همسر خود جدا ميشدند تا
حکم مسأله روشن گردد .در حالي که اين براي آنان بسيار سخت و ناگوار بود؛بعد از يک
سري آزار و احضار حضرت صادق عليهالسالم توسط منصور يک دفعهاي خداوند به دل
منصور انداخت که از امام صادق عليهالس�لام چيزي بخواهد .او از امام صادق عليهالسالم
درخواس��ت کرد که هديه و تحفهاي به وي بدهد که نزد هيچ کس نظير و مانند آن نباشد.
امام صادق عليهالس�لام چوب دس��تياي را که يادگاري رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و
س��لم بود و يک ذرع طول داش��ت ،به رس��م هديه به منصور داد .منصور بسيار خوشحال
ش��د و دس��تور داد آن را چهار قسمت کنند و هر قس��مت را در جائي نهاد .سپس به امام
صادق عليهالسالم گفت :شما را به پاداش اين هديه آزاد ميگذارم .دانش و علم خود را به
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شيعيانت تعليم بده و پخش کن و من هرگز متعرض تو و شيعيانت نخواهم شد .پس بدون
ترس و واهمه به مردم فتوي بده ،ولي در شهري که من هستم ،نباش .براي روشن شدن
کار ام��ام صادق عليهالس�لام و ارزش معنوي آن عصا و ديگ��ر چيزهائي که از پيامبر اکرم
صلي اهلل عليه و آله و س��لم رس��يده بود به اين جريان تاريخي عنايت کنيد :کعب بن زهير
به برادرش بحير که اس�لام آورده بود ،نامهاي نگاش��ت و او را مورد عتاب و مالمت قرار
داد .چون رس��ول خدا صلي اهلل عليه و آله و س��لم از اين امر آگاه شد ،ريختن خون کعب
را جائز ش��مرد .کعب بر جان خود ترس��يد و از آنجا که هيچ کس حتي عش��يرهاش او را
پناه نميداد ،به اميرالمؤمنين صلوات اهلل عليه روي آورد و از کردار خود توبه کرد .موالي
متقيان وي را مطمئن س��اخت که خاطر مبارک نبوي صلي اهلل عليه و آله و س��لم را از وي
خشنود ميسازد چون اميرمؤمنان عليهالسالم ندامت و توبهي کعب را خدمت رسالت پناه
عرضه داشت ،آن درياي رحمت از خطايش درگذشت.
کعب فرياد برآورد :ايمان و اس�لام آوردم .رس��ول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم مسرور
گشت و از او چشم پوشيد و مسلمانان را از اقدام به کشتن او بازداشت(.موسوی کاشانی
س��ید محمد حس��ن ،بر امام صادق چه گذشت؟ ،ص)98-97به همين دليل و داليل ديگر
علوم اس�لامي از جانب امام صادق عليهالس�لام بيش��تر از ائمه ديگر به مردم منتقل ش��ده
اس��ت .و وج��ود کتابهاي حديث ،فقه ،اخ�لاق ،احتجاجات و حتي کتب��ي غير از اينها
مثل کتابهايي در زمينهي معارف و علوم گوناگون گوياي اين حقيقت اس��ت .از س��ويي
ش��اگردان آن حضرت و همچنين رواياتي که از ايش��ان نقل ش��ده ،بسيار زياد است؛ عده
اي از مؤلف��ان  -همچون ابن عقده  -تعداد ش��اگردان ايش��ان را بيش از چهار هزار نفر
دانسته اند .بعضي از شاگردان نامي آن حضرت عبارت بودند از «هشام بن حکم» و «مؤمن
الط��اق» و «محم��د بن مس��لم» و «زرارة بن اعين» و غير آنان که تع��داد آنها به صدها نفر
ميرس��د .از جمله پيش��وايان مذاهب س��اختگي مانند «مالک بن انس» و «سفيان ثوري» و
«ابنعينيه» و «ابوحنيفه» و از قبيل «محمد بن حس��ن شيباني» و يحيي بن سعيد و غير آنان
از ش��اگردان آن حضرت بودند .حرکت علمي آن حضرت آن چنان گسترش يافته بود که
سراسر مناطق اسالمي را در بر گرفته و شهرت آن حضرت در همهي شهرها پيچيده بود.
امام صادق عليهالسالم چشمههاي دانش و حکمت را در روي زمين شکافت و براي مردم
درهايي از دانش گش��ود و جهان از دانش وي سرش��ار گرديد .آن حضرت در عصر خود
بزرگترين آموزش��گاه اس�لامي را گشود و يثرب را که س��راي هجرت بود و مهبط وحي،
مرکز آموزشگاه خود قرار داد و مسجد پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم را محل تدريس
خويش کرد ،به طوري که همهي فنون در آن تدريس ميشد.
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امام صادق عليهالس�لام باب علم کالم و رياضيات و ش��يمي را گشود« .مفضل بن عمرو»
و «مؤمن الطاق» و «هش��ام بن حکم» و «هش��ام بن سالم» در علم کالم تخصص داشتند و
«جابر بن حيان» در رياضيات و شيمي و «زرارة» و «محمد بن مسلم» و «جميل بن دراج»
و «حمران بن اعين» و «ابيبصير» و «عبداهلل بن سنان» در فقه و تفسير و حديث متخصص
بودند.ابن ش��هر آش��وب مينويس��د :آنقدر از علوم و معارف که از امام صادق عليهالسالم
نقل ش��ده از احدي شنيده نش��ده است(.موسوی کاشانی سید محمد حسن ،بر امام صادق
چه گذش��ت؟ ،ص)105حال اگر شاگردان ايش��ان چهار هزار نفر باشند ،روايات منقول از
ايش��ان چقدر زياد خواهد بود؟! و اگر يکي از راويان او سي هزار حديث از ايشان شنيده
باش��د حال بقيه چگونه خواهند بود؟ آري ،علوم و معارفي که از آن حضرت منتش��ر شده
بسيار فراوان ميباشد.
دیدگاه خود امام و پاس��خ خود ایش��ان درباره وجود پیامبران امامان و مکتب های فکری-
عقلی -علمی از جمله نکاتي که امام صادق عليهالسالم در زمينه يکپارچگي جوامع ،در زير
سايه ي انبياءعليهمالسالم ،هماهنگ با جدش اميرالمؤمنين علي عليهالسالم در نهجالبالغه،
يادآورده دو نکته ذيل است:
 - 1روشن نبودن حق و باطل و وجود ابهام و آميختگي ميان آن دو.
 - 2منع از بحث و جدالهاي بيحاصل که نه تنها به نتيجه نميانجامد بلکه آثار س��وء نيز
باقي ميگذارد.
در مورد نکته نخس��ت ،مجلس��ي روايت ميکند که روزي مردي شامي با برخي شاگردان
آن حضرت با تجويز و نظر خاص وي به بحث و س��خن نشس��ته و نتيجهاي بسيار خوب
و عالي گرفته بودند .امام خطاب به آن مرد ش��امي فرمود« :يا اخا اهل الش��ام ان اهلل اخذ
ضغث��ا من الحق و ضغثا من الباط��ل فمغثهما ثم اخرجهما الي الناس ثم بعث انبياء يفرقون
بينهما فعرفهما االنبياء و االوصياء ،فبعث اهلل االنبياء ليفرقوا ذلک »...يعني :اي برادر کش��ور
ش��امي! خداوند پارهاي از حق و باطل را در هم کرده و در اختيار مردم گذاش��ته س��پس
پيامب��ران را برانگيخته تا آنه��ا را از هم جدا کنند .خداوند حق و باطل را بطور کامل براي
پيامبران شناس��انده اس��ت و بعثت انبياء براي تفريق و جداسازي حق از باطل در آن موارد
اش��تباه اس��ت ...و اگر حق و باطل در همه موارد روش��ن و آشکار ميبود ،نيازي به بعثت
انبياء نميشد.
نکته دوم :بحث و گفتگوي علمي و جدال پيرامون موضوعي عقيدتي آن جا که روش��نگر
ت برساند پسنديده
باشد و انسان را از کوره راههاي پندار و توهم به سرچشمه زالل حقيق 
و بس��يار الزم است« .وجادلهم باللتي هي احسن »...النحل  .125/يعني :با حکمت و پند و
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اندرز نيکو و جدال احس��ن به راه پروردگارت بخوان که او داناترست که چه کسي گمراه
است و کدام فرد بر شاهراه هدايت قرار ميگيرد.
اما ،هميش��ه و هر بحثي به نتيجه مطلوب نميرس��د و هدف را تامين نميکند بلکه بعکس
براس��اس عصبيت و پيش داوريهاي جزمي ،آتش لجاجت و خصومت دامن زده ميش��ود
و ش��کافها را فراختر و فاصلهها را زيادتر ميکند .اين جا اس��ت که بحث و گفتگو نه تنها
مجاز نيست بلکه احيان ًا ممنوع ميباشد.
در اين جا يادآوري دو نکته حائز اهميت است:
اول آن ک��ه ،بحث و مناظره براي گرفتن نتيجه مطلوب اس��ت .اما وقتي طرف مباحثه ابدا ً
زير بار سخن حق نميرود ،گفتگو با او چه فايدهاي دارد؟
دوم از شاخي به شاخي شدن از شيوههاي باطلي است که برخي در مقام صحبت و مناظره،
گرفتار آن ميشوند و هدف آن است که حق را نپذيرند.
سوم تاکيد امام بر اين معنا است که حتيالمقدور وحدت و يکپارچگي جامعه حفظ شود
و با طرح بحثهاي اختالفانگيز که فقط به کينهها و دش��منيها دامن ميزند جامعه را دچار
تشتت نکنيم.
در پايان مقال ،به داستان طنزآميزي اشاره ميکنم که در عين حال نشانگر يکي از واقعيتهاي
غير اجتماعي اس��ت .اين قصه ،روش��ن ميکند که همواره در اطراف و اکناف ،ش��ياطيني
وجود دارند که معموالً پيرو هيچ يک از طرفين دعوا نيستند ،آتش بيار معرکه خالفاند و
دامن زننده به شعله شقاق.
مؤمن طاق يکي از ش��اگردان و اصحاب امام شش��م جعفر صادق عليهالس�لام با ابوحنيفه
برخوردهايي داش��ته که در کتب تاريخ و حديث آمده اس��ت .از جمله :روزي مؤمن طاق،
بر ابوحنيفه وارد شد .او به مؤمن گفت :چيزي راجع به شيعه شنيدهام.
مؤمن :آن چيست؟
ابوحنيفه :ش��نيدهام شما ش��يعيان ،وقتي يکي تان مرد دس��ت چپ او را ميشکنيد تا نامه
عملش قهرا ً بدست راستش داده شود!
مؤمن گفت :اي نعمان! اين را به دروغ به ما نسبت ميدهند .ليکن از شما مرجئه هم به ما
چنين رسيده :وقتي کسي از شما ميميرد قيفي در دبر او ميگذاريد و يک سبو آب در آن
خالي ميکنيد تا به روز قيامت تشنه نشود .ابوحنيفه« :مکذوب علينا و عليکم» يعني :معلوم
ميشود بر ما و شما (فراوان) دروغ بستهاند.
امام صادق از مدرسه ش��روع کرد(عمادزاده حسین،زندگانی معلم کبیرحضرت امام جعفر
صادق ،ص)10
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حضرت امام جعفر صادق عليهالسالم که از مکتب شديدالقواي وحي سرچشمه گرفته بود
ميدانس��ت که بايد روش پرورش اس�لام را از مدرسه ش��روع کرد و در مغز مردم اساس
تعليم و تربيت را تلقين و تزريق نمود.
روش پرورش هدايت افکاري که حضرت امام شش��م شروع کرد چنان آهنين و محکم و
متقن و استوار بود که هنوز جهان علم و تربيت به آن آموزش افتخار مينمايد.
حضرت امام صادق عليهالسالم براي آن که ميدانست دنياي بشريت به اوج کمال ميرسد
و به فضا ميرود و نيروهاي جوي را تسخير مينمايد برنامه مدرسه جعفري را چنان منظم
تدريس و تعليم فرمود که طرز تفکر امروز دنياي متمدن و مترقي را در آن متضمن گرديده
و از آينده دوري خبر داده است.
در اين مدرسه علومي که امروز مورد توجه جهان دانش است به ترتيب و تعليم شده است
ح��روف الفباء و ادب و آداب و ادبيات و اقس��ام تنظي��م حروف الفباء و آثار آن حروف و
پيدايش علوم از تنس��يق اين حروف و ارتباط آن با اعداد و انطباق آن با علوم و معاني و
تقسيم علم به ماده و معني و طبيعي ،رياضي ،الهي و حاصل همه علوم براي تحکيم مباني
توحيد و روش مهذب نفس��اني براي تکامل روحاني از مميزات خاصه مدرس��ه جعفري
ميباشد.
برنامهي دانشگاه امام صادق(موسوی کاشانی سید محمد حسن ،بر امام صادق چه گذشت؟،
ص)100-99
مدرسه و دانشگاه امام صادق عليهالسالم هميشه مورد دشمني ظالمان و غاصبان و حاکمان
روز بود .اما از آنجائي که دوران آن حضرت در زماني واقع شد که حاکمان بنياميه مشغول
و گرفت��ار خ��ود بودند کمتر فرصت پيدا ميکردند تا به فعاليتهاي آن حضرت فش��ار وارد
آورند .تا زماني که حکومت عباسي استقرار پيدا کرد و پايههاي حکومت منصور مستحکم
ش��د و از آنجائي که بر اثر فعاليتهاي امام صادق عليهالسالم و پرورش شاگردان بزرگ ،که
اين شاگردان بعد از فارغالتحصيل شدن عازم سراسر زمينها ميشدند شهرت امام صادق
عليهالس�لام در ميان بود .و هم��ه روزه کاروانهائي از نقاط مختلف براي ديدار امام صادق
عليهالس�لام و استفاده از آن حضرت به مدينه ميآمدند و همين توجه قلبي مردم ،منصور
را به وحش��ت ميانداخت .و دليلش اين بود که اس��اس و ريش��هي دانش��گاه امام صادق
عليهالس�لام هيچگاه در برابر هيئت حاکمهي زمان سر تسليم فرود نميآورد و به حکومت
اجازهي دخالت در امور خود را نميداد .منصور نميتوانس��ت آن دانشگاه را براي مقاصد
سياس��ي خود ،آلت دس��ت قرار دهد و يا آن را به همکاري با خود وادار نمايد.بسياري از
ش��اگردان امام صادق عليهالس�لام در حلقهي درس محدثان اهل سنت حاضر ميشدند و
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به نوبهي خود تأثيراتي در طرز تفکر و تلقي آنها بر جاي ميگذاشتند .در ميان اصحاب و
پيروان امام صادق عليهالسالم کساني وجود داشتند که به واقع از
عليهالسالم در حلقهي درس محدثان اهل سنت حاضر ميشدند و به نوبهي خود تأثيراتي
در ط��رز تفک��ر و تلقي آنها بر جاي ميگذاش��تند .در ميان اصح��اب و پيروان امام صادق
عليهالس�لام کس��اني وجود داشتند که به واقع از شيعيان آن حضرت بودند و در حفظ آثار
علمي و روايي آن بزرگوار ،تالشهاي مداوم و خستگي ناپذيري از خود نشان ميدادند.
امام صادق عليهالس�لام خود در اين باره ميگويد :جز زراره ،ابوبصير ليث مرادي ،محمد
بن مس��لم و بريد بن معاويهي عجلي ،کس��ي واليت ما و احاديث پدرم را زنده نکرد .اگر
اينها نبودند کس��ي از ما و احاديث ما اطالع پيدا نميکرد .اينان حافظان دين و اش��خاص
مورد اعتماد پدرم در حالل و حرام خدا هس��تند ،همان گونه که در دنيا به طرف ما پيش��ي
گرفتند ،در آخرت هم به سوي ما سبقت خواهند جست.
ب��از آن حضرت فرمودند :خداون��د زرارة بن اعين را بيامرزد .اگر زراره و امثال او نبودند،
احاديث پدرم از ميان ميرفت.در ميان اين بزرگان کساني بودند که امام صادق عليهالسالم
آنها را به عنوان مرجع براي ش��يعيان خود معرفي مينمودند .طوري که در جواب يکي از
ش��يعيان خود که از آن حضرت ميپرس��د :هنگامي که س��ؤالي براي ما پيش ميآيد به چه
کس��ي مراجعه کنيم؟ ايش��ان فرمودند :عليک باالس��دي« :».به سراغ اسدي برو ».و منظور
حضرت از اسدي ابوبصير بود( .مولوی نیا محمد جواد ،تاریخ چهارده معصوم ،ص-293
)294اين مدرسه از روز نخست مبارزهي منفي را با ستمکاران سرلوحهي تعاليم خود قرار
داده بود و به شاگردان خويش اجازهي دوستي و رفاقت و همکاري با ظالمان را نميداد،
تا چه رس��د به اينکه آنان را در هدفهايش��ان کمک و ياري دهد .همين امر باعث آن ش��د
ک��ه «منصور دوانيقي» ،تمام نيروهاي خود را براي درهم کوبيدن و نابود کردن امام صادق
عليهالسالم و دانشگاه او بسيج نمايد.
نتیجه گیری:
نتیجه اینکه امام صادق(ع) این گوهر اندیش��ه و دانش با اس��تفاده از ش��رایط و فرصتی که
در جامعه حاضر بود دس��ت به اقدام بزرگی یعنی تاس��یس مکت��ب جعفری نمود ،مکتبی
که ش��یعه در حال حاضر فقه و مذهب خود را مدیون تالش��های بی نظیر این امام میداند.
تالش��های علمی امام تنها منحصر به علوم فقهی و دینی نبود بلکه در همه علوم دانش��جو
پذیرفت.
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چکیده
نقش شگفت انگیز تعلیم و تربیت در زندگی انسان بر هیچ خردمندی پوشیده نیست ،چرا
که تعلیم و تربیت صحیح می تواند فرد را به اوج ارزش��ها برس��اند و اگر غلط افتد ،وی
را به س��قوط می کشاند .در این راس��تا تعلیم و تربیت اسالمی می خواهد با جهت دادن
به رش��د و ش��کوفایی اس��تعدادهای فطری و خدادادی ،آدمی را از آن چه هست به آنچه
باید باشد ،هدایت کند .قرآن و بعثت رسوالن و ائمه اطهار (ع) همراه با برنامه های جامع
زندگی س��از و انس��ان س��از ،به عنوان هادیان انس��ان از اولین روز خلقت آدم همراه وی
بوده اند و دستورات و نظرات آنان به عنوان منابع اصلی هدایت و تربیت شناخته شده اند.
در پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادی ،روشهای تعلیم و تربیت از دیدگاه امام صادق
(ع) مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری ،شامل کلیه منابع دست اول (آثار مربوط
و منتسب به امام صادق (ع)) و منابع دست دوم از منابع غنی اسالمی و احادیث و روایات
از امام صادق (ع) است ،همچنین نمونه گیری به شیوه هدفمند انجام شده و براین اساس
از منابع فوق الذکر استفاده گردیده است .ابزار پژوهش نیز فیش برداری بوده است.
کلید واژه ها :امام صادق (ع) ،روشهای تعلیم و تربیت.
 .4دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشگاه اصفهان.
 .5دانشیار گروه روانشناسی ،دانشگاه اصفهان.
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مقدمه
تعلیم و تربیت از ابتدایی ترین و اساس��ی ترین نیازهای زندگی بشری است .تنها در پرتو
تعلیم و تربیت صحیح است که انسان به عنوان موجودی هدفمند و اندیشه ورز به اهداف
و آرمانهای خود دس��ت می یابد (کاردان و همکاران .)1386 ،انس��ان ،شگفت انگیزترین
مخلوق خداوند و واالترین نش��انه قدرت حق است .انس��ان ،مستعد اتصاف به صفات و
کماالت الهی اس��ت و آفریده ش��ده اس��ت تا به مقام خلیفه اللهی برسد و این سیر جز با
تعلیم و تربیت حقیقی میس��ر نمی ش��ود .بی گمان بهترین روش تعلیم و تربیت که مبتنی
بر شناخت حقیقت انسان و همه نیازهای روحی و روانی اوست ،راهی است که از ناحیه
وح��ی و مربی همه عالم ارائه ش��ود .چنانکه قرآن کریم آیی��ن خود را بهترین آیین تربیت
برای کل بشر معرفی کرده است و می فرماید “ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم” (السراء،
“ .)9حق ًا که این قرآن ،به راهی که اس��توارترین راههاس��ت هدایت می کند” .آئین مقدس
اس�لام روش��های خاصی را برای تربیت انسان ارائه نموده اس��ت که بطور کامل در قرآن،
سنت و احادیث ذکر شده است .از جمله اینکه خداوند سبحان در اولین آیات قرآن کریم
که برحضرت محمد (ص) نازل کرد بر خواندن و تعلیم و تربیت تأکید فرمود“ :اقرا باسم
ربک الذی خلق ،خلق االنسان من علق ،اقرأ و ربک االکرم ،الذی علم بالقلم ،علم االنسان
ما لم یعلم” (العلق .)1-6 ،در اهمیت تربیت در اس�لام همین بس که در قرآن مجید یکی
از اهداف عالیه بعثت پیامبران به عنوان تزکیه (تربیت) نام برده ش��ده است .همچنین بیش
از ه��زار مرتبه خدای متعال با عنوان (رب)و صده��ا مرتبه با صفت (عالم) و (علیم) ذکر
شده است.
اصول ،اهداف و روش��های بکار برده شده در قرآن و گفتار ائمه اطهار (ع) در مورد تعلیم
و تربیت انس��انها ،بی شک با سعادت دنیوی و اخروی همراه بوده و در هر زمان می توان
از آن بهره مند ش��د .اهتمام امام صادق (ع) به تعلیم و تربیت ش��اگردانی بالغ بر چهارهزار
نفر ،خود دال بر اهمیت این نکته می باش��د که منشأ همه تباهی و فسادها ،ضعف جایگاه
تعلیم و تربیت در زندگی و اجتماعی است.
در زمینه تعلیم و تربیت در اس�لام در میان پژوهش��گران تحقیقاتی صورت گرفته اس��ت،
از جمله :ش��کریان دهکردی ( )1386در تحقیق خود با عنوان “فلس��فه تعلیم و تربیت در
اسالم” عنوان می دارد که برای ایجاد یک جامعه سالم و متخلق به اخالق اسالمی ،نیاز به
یک نظام آموزش��ی زنده و مترقی اس��ت که انسانهای آزاد ،خالق و تالشگر پرورش دهد.
دلش��اد تهرانی ( )1380در کتاب سیری در تعلیم و تربیت اسالمی ،اهداف تربیت اسالمی
را رابطه انسان با خدا ،رابطه انسان با خود ،رابطه انسان با جامعه ،رابطه انسان با تاریخ را
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برمی شمارد .حسینی میرصفی ( )1381در تحقیق خود شیوه مناظرات انبیاء و امام صادق
(ع) را مورد بحث و تحلیل قرار داده است و شیوه های مناظره امام صادق (ع) را به عنوان
یک��ی از بهتری��ن نمونه های عینی ب��رای محققان و مبلغان دینی عن��وان می کند .احمدی
( )1384درباره روش��های تربیت در اس�لام ،داشتن الگو و سرمش��ق برای تربیت ،تمرین،
تک��رار و ع��ادت دادن ،موعظه ،نصیحت ،امر به معروف و نهی از منکر ،انذار ،بیان قصص
انبیاء ،دعا و نیایش ،توبه و بازگش��ت را براس��اس آیات قرآن و احادیث اس��تخراج نموده
اس��ت .در این پژوهش نیز س��عی شده است شیوه های مختلف تعلیم و تربیت از نظر امام
صادق (ع) مورد نظر قرار گیرد.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع تحلیل اس��نادی بوده که با بررس��ی احوال ،آثار ،بیان اقوال و
احادیث امام صادق (ع) به اس��تخراج روش��های تعلیم و تربیت از دیدگاه آن امام بزرگوار
پرداخته اس��ت .جامعه تحقیق ش��امل کلیه منابع دس��ت اول (آثار مربوط و منتسب به امام
صادق (ع)) و منابع دس��ت دوم (از منابع غنی اس�لامی ،احادیث ،روایات و اقوال منقول
از امام صادق (ع) اس��ت که در نش��ریات و س��ایت های انترنتی مذهبی و پژوهش ها و
تحقیقات مرتبط به موضوع تحقیق موجود می باشد).
روشهای تعلیم و تربیت از منظر امام صادق (ع)
تعلیم و تربیت فرزند از بنیادی ترین مس��ائل بشمار می رود و سنگ زیریرین تربیت های
بعدی اس��ت .اس�لام نیز بر تربیت در دوران کودکی تأکید فراوان داش��ته ،آن را از جمله
وظایف والدین و در ش��مار حقوق فرزندان می داند (حسینی زاده .)1389 ،معصومان (ع)
نی��ز در روایات متعددی بر ضرورت اهمیت تربیت در این دوران تأکید کرده اند از جمله:
امام صادق (ع) س��ه حق را بر پدر الزم می داند که یکی از آنها جدیت در تربیت اوس��ت
“تجب للولد علی والده ثالث خصال ،اختیاره لوالدنه و تحسین اسمه و المبالغه فی تادیبه”
“فرزند بر پدر س��ه حق دارد ،انتخاب مادر مناسب برای او ،نام نیک نهادن بر او و جدیت
در تربی��ت او” (مجلس��ی .)1403 ،در روایت دیگر امام صادق (ع) م��ی فرماید “گفتار و
سخنان حضرت رسول (ص) و ما ائمه را به نوجوانان خود بیاموزید و در انجام این وظیفه
تسریع کنید پیش از آنکه مخالفین گمراه بر شما پیشی گیرند و سخنان نادرست خویش را
در ضمیر پاک کودکان و نوجوانان شما جای دهند و گمراهشان سازند” (کلینی.)1382 ،
ام��ام صادق (ع) در مورد اهمیت روش می فرماید“ :العامل علی غیر بصیره کالس��ائر علی
غیر طریق فال تزیده س��رعه الس��یر اال بعمل کانوا دعاه للناس با اعمالکم وال تکونوا دعاه
بالس��نتکم” “کس��ی که بدون بصیرت و دانایی به کاری دست زند ،مانند مسافری است که
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در بیراهه می رود ،هر قدر بر س��رعت خود می افزاید ،به همان نس��بت از جاده دورتر می
ش��ود” (حس��ینی .)1379 ،در زیر به برخی از روشهای تعلیم و تربیت از نظر این بزرگوار
اشاره می گردد:
روش مهرورزی
بی تردید یکی از اساس��ی ترین نیازهای انس��ان ،نیاز به محبت اس��ت .براس��اس تعالیم
قرآن ،تعلیم و تربیت باید با محبت ،رحمت و مهربانی همراه باشد "رب العالمین الرحمن
الرحی��م" (الفاتح��ه .)1 ،س��یره عملی و احادیث پیش��وایان معصوم (ع) نیز نش��ان دهنده
توج��ه ویژه مکتب تربیتی اس�لام به این اصل مهم اس��ت .در این زمین��ه امام صادق (ع)
می فرماید "حضرت موس��ی از خدای متعال س��ئوال کرد :افضل اعمال چیس��ت؟ فرمود:
دوس��ت داش��تن فرزن��دان از بهترین اعمال اس��ت" (مح��دث ن��وری .)1408 ،بنابراین
زب��ان ارتب��اط با انس��انها به ویژه کودکان ،زبان محبت اس��ت و با خش��ونت و بی محبتی
نم��ی توان کس��ی را تعلیم داد یا تربیت کرد ،برای تعلی��م و تربیت پذیر بودن ،متربی باید
به مربی اعتماد کند و از او حرف ش��نوی داش��ته باشد و آن هم جز در سایه محبت ایجاد
نمی شود.
روش موعظه
از جمله روش��هایی ک��ه خداوند برای تربیت آدمیان به آنها س��فارش کرده ،روش موعظه
اس��ت ،چنانکه پیامبر گرامی اس�لام (ص) را فرمان می دهد که مردم را با موعظه ای نیکو
به دین و راه خدا بخواند "ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه" (النحل.)125 ،
موعظه س��ختی و قس��اوت را از دل می شوید ،خشم و شهوت را فرو می نشاند ،هواهای
نفس را تس��کین می دهد ،دل را صفا و جال می بخش��د و آدمی را آماده اتصاف به کمال
الهی می کند "یا ایها الناس قد جاءکم موعظه من ربکم و ش��فاء لما فی صدور و هدی و
رحمه للمومنین" (یونس.)57 ،
موعظه یکی از روش��های تربیتی س��ودمند است که اولیاء و مربیان می توانند از آن استفاده
کنند به ش��رط این که آداب پند دادن را بدانند تا موعظه آنان موعظه حس��نه باش��د .برخی
از این آداب عبارتند از اینکه واعظ ،گفتار و عملش یکس��ان باش��د ،موعظه در خفا و به
صورت خصوصی بر فرد القاء ش��ود ،بهتر اس��ت موعظه کوتاه ،رس��ا و بلیغ ،س��نجیده و
متناسب با شرایط شنونده باشد ،باید گام به گام باشد و مهمتر اینکه با کمال نرمی و مدارا و
به صورت خیرخواهی و دلسوزی انجام گیرد (امینی .)1387 ،در این باره از امام صادق(ع)
روایت ش��ده که “چون عالم به علم خود عمل نکند ،موعظه اش از روی دلها چنان بلغزد
و فرو افتد که دانه باران از روی تخته سنگ صاف” (مجلسی.)1403 ،
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روش تفکر و تعقل
عقل واالترین گوهر وجود آدمی و منش��أ صالح و سامان و خیر و خوبی است .از این رو
بیش��ترین روش تربیتی باید در این جهت باشد که این گوهر واال به درستی شکوفا گردد.
در آیات  17و  18سوره زمر می خوانیم "فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه
اولئک الذین هدیهم اهلل و اولئک هم اولوااللباب" "بندگان من را نوید بده ،آنان که سخنان
را اس��تماع می کنند و بعد از نیکوترین آنه��ا پیروی می کنند ،آنهایند هدایت یافتگان خدا
و آنانند صاحبان عقل" .کاربرد روش عقالنی در نظام فکری اسالم جایگاه مهمی دارد .به
کارگیری قدرت تعقل و تفکر به عنوان ابزار معرفت صحیح و هدایت گر انسان به سوی
پیش��رفت و تعالی است .به عبارت دیگر ،اس��اس تمام پیشرفتهای مادی و معنوی بشر در
طول تاریخ ،اندیشه و تعقل بوده است.
امام صادق (ع) نیز در سیره رفتاری و عملی خود برای اندیشه و تفکر ارزش واالیی قایل
بودند و در این زمینه فرموده اس��ت “کس��ی که در دین خدا اندیش��ه نکند ،امید خیری در
او نیس��ت” .همچنین در منزلت ابوذر غفاری می فرمای��د “کان اکثر عباده ابی ذر التفکر و
االعتبار” “بیشترین عبادت ابوذر ،اندیشه و عبرت اندوزی بود”.
امام صادق (ع) بدترین مصیبت را بی عقلی دانسته اند “اذا اراد اهلل ان یزید من عبد یخمه
کان اول ما یغیر منه عقله” “وقتی خداوند بخواهد نعمتی را از بنده ای بگیرد اولین چیزی
که در او تغییر خواهد داد ،عقل اوس��ت اس��ت” (محمدی ری ش��هری .)1384 ،همچنین
اواللب��اب (خردمندان) را اهل تفکر معرفی کرده و فرموده اس��ت“ :ان اولی االلباب الذین
عمل��وا بالفکره” “همانا اولوااللباب (خردمندان) آنانند که تفکر می کنند” (دلش��اد تهرانی،
)1382
روش تذکر
واژه ذکر به معنای یادآوری است .یکی از راههای نجات انسان ،متذکر شدن او به حقیقت
وجودی اش و رجوع دادن وی به معارف و حقایقی است که بر طبق سرشت اوست .آدمی
به س��بب فرو رفتن در تاریکی های مرتبه حیوانی و گرفتار شدن در بندهای دنیایی ،دچار
غفلت از یاد بردن حق و فراموش کردن حقیقت هس��تی می شود ،در این صورت متصف
به صفات شیطانی می شود و همه کجی ها و ناراستی ها و تباهی ها از اینجا برمی خیزد.
در این حالت راه نجات انس��ان متذکر ش��دن او به حقیقتش و رجوع دادن وی به مکارم
اخالقی اس��ت .لذا قرآن کریم کتاب ذکر اس��ت و پیامبر اک��رم (ص) تذکر دهنده حقایق.
خدای متعال در این خصوص می فرمایند" :والتکونوا کالذین نس��وا اهلل فانس��اهم انفسهم
اولئک هم الفاسقون" (الحشر" )19 ،و چون کسانی مباشید که خدا را فراموش کرده اند و
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او نیز آنها را دچار خود فراموشی کرده است اینان بدکاران نافرمانند".
امر به معروف و نهی از منکر
انسان موجودی است اجتماعی و سرنوشتش با سرنوشت جامعه ای که در آن زندگی می
کند ارتباط دارد .از اینرو اس�لام به عنوان یک دین کامل و جامع ،زندگی انس��ان را مورد
توجه خاص قرار داده و برای س�لامت جامعه و ایجاد محیط مناس��ب برای تکامل افراد و
اجرای برنامه س��عادت بخش خود ،مسئولیتی مشترک به نام امر به معروف و نهی از منکر
را برای عموم در نظر گفته است (عبدالمحمدی.)1385 ،
امر به معروف عبارتس��ت از طلب و درخواس��ت انجام امور خیر و نیک و جزو واجبات
دین است .امر به معروف تنها با گفتار عملی نمی شود و الزم است با عمل توأم باشد زیرا
خداوند در قرآن تأکید ش��دید دارد که “کبر مقت��ا عنداهلل ان تقولوا ما ال تعلمون” (الصف،
“ )3نزد خداوند به شدت موجب خشم است که چیزی را که می گویید خود به آن عمل
نمی کنید” .وقتی امر به معروف توأم با عمل باش��د و زبان و عمل با هم هماهنگ باش��ند،
در ذهن ش��نونده تأثیر فراونی خواهد گذاش��ت .همچنین نهی از منکر یعنی منع کردن از
اعمال نامش��روع (معین ،)1387 ،به عنوان یک روش تربیتی برای جلوگیری از سقوط فرد
و افتادن در مهلکات است.
امر به معروف و نهی از منکر اگر درس��ت اجرا شود یکی از بهترین و مؤثرترین روشهای
تربی��ت و اص�لاح افراد خواهد بود .این فرضیه مهم الهی دارای احکام و مس��ایل فراوانی
است .قرآن کریم می فرماید “کنتم خیر امه اخر اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون
عن المنکر و تؤمنون باهلل” (آل عمران“ )110 ،ش��ما نیکوترین امتی هس��تید که بر آن قیام
کردن��د تا مردم را به نیک��وکاری وادار کنند و از بدکاری باز دارند و به خدا ایمان آورند”.
امام صادق (ع) در این خصوص می فرماید “کسی باید امر به معروف و نهی از منکر کند
که س��ه خصلت داش��ته باشد -1 :به آنچه امر به معروف و نهی از منکر می کند دانا باشد،
 -2به جا امر و نهی کند و  -3با مدارا نهی کند (کمپانی.)1352 ،
روش تکریم
بزرگداش��ت و احترام به ش��خصیت ،برای هر انسانی یک نیاز طبیعی است و می توان آنرا
به عنوان یک روش تربیتی به شمار آورد که در پرورش سایر صفات نیک و جلوگیری از
صفات بد می توان از آن اس��تفاده نمود (حس��ینی زاده .)1389 ،یکی از شیوه های تربیتی
اس�لام نیز تکریم ش��خصیت اس��ت .خداوند موضوع تربیت را که انسان باشد ،به صفت
کرامت س��توده اس��ت "و لقد کرمنا بنی ءادم" (االس��راء .)70 ،همه انسانها از دیدگاه قرآن
دارای کرامت ذاتی اند .چرا که انس��ان موجود برگزیده الهی است که خداوند او را نسبت
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به س��ایر موجودات عالم ،کرامت بخشیده و در میان موجودات جهان از مواهب ،تواناییها،
ظرفیتها و قابلیت های خاصی برخوردار کرده اس��ت .بنابراین از دیدگاه قرآن ،انس��ان در
آفرینش ،به طور بالقوه ،موجودی کریم اس��ت و مس��جود فرشتگان ،پس در نظام تعلیم و
تربی��ت ق��رآن ،هر کس باید به خود و دیگران با این دید نگاه کند و ارزش خود و کرامت
ذاتی خود را بداند .بنابراین باید والدین و مربیان در امر تربیت فرزندان و ش��اگردان خود
به گونه ای باشند که موجب تکریم منزلت آنها شوند تا امر تعلیم و تربیت به درستی مهیا
گ��ردد .امام صادق(ع) در این خصوص می فرمایند" :ل��ذه ما فی النداءازال تعب العباده و
العناء" "لذتی که در خطابهای الهی احساس می شود رنج عبادت و سختی تکلیف را ذایل
می کند".
روش تغافل
تغاف��ل یعنی آدمی چیزی را بداند و از آن آگاه باش��د ولی با اراده و به طور عمد ،خود را
غافل نش��ان دهد به طوری که وانمود کند که از آن بی اطالع اس��ت .این عمل اگر به جا و
به ش��کل صحیح انجام پذیرد ،از نظر اخالقی بس��یار پسندیده و ممدوح است ،روشی که
در آن مربی سعی می کند درصورت وجود ضعف هایی در متربی ،از آن درگذرد تا عزت
نفس او حفظ شود (حسینی زاده .)1389 ،در روایات هم به اهمیت تغافل اشاره شده است
"صالح حال التغایش التعایش��ر مالء مکین ثلثاه فطنه و ثلثه تغافل" "صالح زندگی جمعی
و روابط متقابل ،چون محتوای پیمانه ای است که دو سوم آن زیرکی و یک سوم آن تغافل
است" .بنابراین تغافل والدین و مربیان اگر به جا و صحیح باشد ،نتیجه مثبت می دهد.
روش ارائه الگو
روش ارائه الگو به س��بب گرایش ذاتی انسان به الگوگیری ،روشی بسیار مؤثر و سریع در
تعلیم و تربیت اس��ت .در این باره بهترین الگو از نظر قرآن ،پیامبر اکرم (ص) اس��ت "لقد
کان لکم رس��ول اهلل اسوه حسنه" (احزاب" )21 ،قطع ًا برای شما در رفتار رسول خدا مایه
اقتدا و سرمشق زندگی است".
تربیت ابتدایی انس��ان به طور طبیعی با روش الگویی شکل می گیرد .کودک در چند سال
نخس��ت زندگی خود ،همه کارهایش را از الگوه��ای پیرامون خود که در درجه اول ،پدر
و مادر او هس��تند ،الگوبرداری می کند (دلش��اد تهرانی .)1382 ،پس از والدین ،شخصیت
هایی که دارای نفوذ معنوی اند مانند معلم ،نقش الگویی به سزایی در تربیت کودک دارند.
از نظر قرآن کریم نیز روش الگویی بهترین وس��یله برای انگیزه بخش��یدن ،جهت دادن و
هدایت متربیان است .از طریق ارائه الگو به سرعت می توان مطالب مورد نیاز را به کودکان
و نوجوانان یاد داد .مس��أله مهم این است که الگو باید کامل و نمونه آداب و اخالق باشد
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در غیراینصورت نتیجه عکس می دهد و موجب بد آموزی در فرد می شود .در این روش
تربیت��ی ب��ه جای اینکه مربی خود را به متربی نزدیک کند این متربی اس��ت که خود را به
مربی نزدیک می سازد (رشیدپور.)1386 ،
امام صادق (ع) در تفسیر آیه “لیبلوکم ایکم احسن عمال” می فرماید “منظور این است که
مهم نیس��ت که چه کس��ی بیش��تر عمل می کند بلکه مراد آن است که چه کسی بهتر عمل
می کند و صحت عمل ،تنها از خشیت الهی و نیت صادقانه است”.
روش دعا
در نظام تعلیم و تربیت اسالمی ،دعا نه تنها جبران کننده ضعف انسانی نیست ،بلکه تقویت
کننده قدرت انسانی و ادامه دهنده کار مثبت و تالش سازنده فرد در ساختن زندگی فردی
و اجتماعی است .عمده ترین نتایج حقیقت دعا که یک ابزار تربیتی پرقدرت به شمار می
رود ،عبارتند از :دعا از ابزارهای مهم خودشناس��ی و خداشناسی ،عامل پاالیش شخصیت،
تلقی��ن به نفس ،اتکا به عظمت و قدرت الیتناهی خداوند ،مایه آرامش و س��کون ،امید و
نشاط ،عزت و کرامت ،و شناخت بهترین درخواستها از بارگاه الهی است.
امام صادق (ع) درخصوص اهمیت دعا فرمودند “علیک بالدعا فانه سفاء من کل داء” “بر
تو باد به دعا زیرا آن درمان هر دردی اس��ت” .همچنین می فرمایند “ان اهلل عزوجل لیدفع
بالدع��ا االمر الذی علمه” “خ��دای عزوجل هر آینه دفع کند بوس��یله دعا آن چیزی را که
می داند”.
روش آموزش عینی و عملی
تکیه گاه تعلیم و تربیت اسالمی عمل است .سرنوشت انسان را عمل او مشخص می کند.
ق��رآن کریم در این خصوص می فرماید "لم تقولون ماال تفعلون" (الصف .)2 ،امام صادق
(ع) نیز در این خصوص می فرماید" :دعوت کننده مردم با اعمال خود باش��ید و نه صرف ًا
دعوت کننده با زبانتان"(صادقی پور.)1388 ،
تعلی��م و تربیت گاهی در تدریس و بیان تجلی می یابد و گاهی در رفتار معلم و مربی .به
مرات��ب آموزش عملی در اثرگذاری ،نقش مهمت��ری دارد .آموزش عملی چون با حواس
انس��ان س��روکار دارد ،تأثیر عمیق ت��ر و ماندگارتری دارد .از اینرو اگر مس��ائلی را که به
صورت نظری می توان آموزش داد ،به صورت عملی نیز آموزش داده شود ،انتقال آموزش
بهتر صورت می گیرد و اثر آن ماندگارتر است (حسینی زاده.)1382 ،
امام صادق (ع) در این خصوص می فرماید “علمای راس��تین س��عی در بکارگیری دانش
خود دارند ولی س��فیهان در پی یادگیری و بازگو کردن برای دیگران هستند” و در روایت
دیگر می فرمایند “روایت کنندگان بسیارند و رعایت کنندگان کم” و یا در جای دیگر می
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فرماید “هر علمی وبال عالم است مگر علمی که بدان عمل شود” (مجلسی)1403 ،
روش مدارا
رفق و مدارا به این معناس��ت که مربی با متربی��ان خود به گونه ای رفتار کند که آنان را با
زیبایی و نرمی ،به س��وی اهداف مورد نظرش هدایت کند .مالیمت و مدارا ،بهترین شیوه
برای نرم کردن دلها و هموار س��اختن جانها در مس��یر تربیت اس��ت .از امام صادق (ع)
روایت شده است که فرمود "من کان رفیقا فی امره نال ما یرید من الناس" (کلینی)1382 ،
"هر کس در امور خویش مالیمت در پیش گیرد ،به آن چه از مردم می خواهد می رسد".
معصومان در تبیین احکام و آموزه های دین و نیز هدایت مردم به راه راس��ت ،متناس��ب با
درک و فهم خود با آنان سخن نمی گفتند بلکه متناسب با میزان درک مخاطبان سخن می
گفتند (داوودی .)1389 ،
س��فارش امام صادق (ع) به پس��ر نعمان نیز دال بر همین نکته است “ای پسر نعمان ،بنده،
مومن به ش��مار نیاید مگر آنکه سه س��نت در او یافت شود :سنتی از خدا ،سنتی از رسول
خدا و س��نتی از امام .اما س��نتی که از خدای عزوجل باید داشته باشد ،همان راز پوشاندن
اس��ت .سنتی که باید از پیامبر خدا داشته باشد ،همان مدارا کردن با مردم و داشتن اخالق
شایس��ته در برخورد با آنهاس��ت و اما سنتی که از امام باید داشته باشد ،همان شکیبایی در
س��ختی و گرفتاری اس��ت تا خداوند فرجی برساند (حرانی .)1383 ،بنابراین فعل تربیتی،
رش��د دهنده و س��یر دهنده به سوی نیکی و از سخت گیری و خشونت به دور و بر سهل
گیری و مالیمت استوار است.
روش تشویق و تنبیه
روش تشویق و تنبیه راهی مناسب در برانگیختن انسان به سوی خیر و صالح و بازداشتن
آدمی از ش��ر و فساد اس��ت و چنانچه این روش به درستی و براساس آداب صحیح آن به
کار گرفته ش��ود ،نقشی مؤثر و مفید در تربیت و سازندگی شخصیت انسانها دارد .چنانکه
خدای سبحان در قرآن کریم می فرماید "و ما نرسل المرسلین اال مبشرین و منذرین فمن
ءام��ن و اصلح فال خوف علیهم و ال هم یحزنون" (انع��ام" )48 ،و ما پیامبران خود را جز
بشارتگر و هشدار دهنده نفرستادیم ،پس کسانی که ایمان آورند و کار نیک و شایسته کنند
نه بیمی بر آنان است و نه اندوهیگن شوند" .بهترین زمینه برای رشد و تعالی ،اعتدال بیم
و امید اس��ت .از امام صادق (ع) روایت ش��ده اس��ت که گفت " پدرم می فرمود هیچ بنده
مومنی نیست مگر آنکه در دلش دو نور است :نور بیم و نور امید "(کلینی.)1375 ،
تش��ویق موجب می ش��ود که انس��ان در انجام دادن وظایف خود بیش از پیش کوشا شود
و می��ل به کم��ال در او فزونی گیرد .بنابراین موجب رضایت ش��خص از عملکرد خود و

پیشنهادات
پیشنهادهای پژوهشی حاضر براساس نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق می باشد که
می تواند در هر زمان و مکان مفید واقع گردد زیرا برگرفته از کالم قرآن و ائمه اطهار (ع)
بوده که برای همه مسلمان راهگشا و عامل هدایت می باشند.
ب��ا توج��ه به نقش و اهمیت تعلیم و تربیت از نظر ق��رآن کریم و ائمه معصومین (ع) علی
الخصوص امام صادق (ع) الزم اس��ت مس��ئولین و برنامه ریزان تربیتی در سطوح مختلف
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پیدایش ش��ور و نشاط و رفع مالمت و کسالت او می گردد و سبب ایجاد حس توانمندی
در او می شود .تشویق مانند هر امر دیگری زمانی نتیجه بخش و مثبت است که براساس
آدابی درست اعمال شود که برخی از این آداب عبارتند از :تشویق به عمل و صفت نیک
شخص تعلق گیرد نه به شخصیت او ،باید به جا و به موقع ،متناسب با میزان و نوع عمل
و به اندازه باشد و نیز علت آن بر شخصی که تشویق می شود روشن باشد.
همچنین تنبیه درست و طبق آداب صحیح ،روشی است مناسب برای بیدار کردن و هشیار
س��اختن و ادب کردن آدمی و جدا نمودن او از بدی و کجی .برخی از آداب صحیح تنبیه
عبارتند از :تنبیه باید س��نجیده ،حساب ش��ده ،دقیق و به اندازه باشد ،به عمل و صفت بد
شخص تعلق گیرد نه به شخصیت او ،نباید برای ارضای خود و یا انتقام صورت گیرد ،بهتر
از دور از چشم دیگران و در خفا صورت گیرد و شخصی که تنبیه می شود باید نسبت به
تنبیه خود توجیه شده باشد و بداند که چرا مجازات می شود..نتیجه گیری
انس��ان ،ش��گفت انگیزترین مخلوق خداوند و واالترین نش��انه قدرت حق است .انسان،
مستعد اتصاف به صفات و کماالت الهی است و آفریده شده است تا به مقام خلیفه اللهی
برسد و این سیر جز با تعلیم و تربیت حقیقی میسر نمی شود .بی گمان بهترین روش تعلیم
و تربیت که مبتنی بر شناخت حقیقت انسان و همه نیازهای روحی و روانی اوست ،راهی
اس��ت که از ناحیه وحی و مربی همه عالم ارائه شود .آئین مقدس اسالم روشهای خاصی
را برای تربیت انسان ارائه نموده است که بطور کامل در قرآن ،سنت و احادیث ذکر شده
اس��ت .اهتمام امام صادق (ع) به تعلیم و تربیت شاگردانی بالغ بر چهارهزار نفر ،خود دال
بر اهمیت این نکته می باشد که منشأ همه تباهی و فسادها ،ضعف جایگاه تعلیم و تربیت
در زندگی و اجتماعی است .برخی از روشهای تعلیم و تربیت از نظر آن بزرگوار عبارتند
از :روش مه��رورزی ،موعظه ،تفک��ر و تعقل ،تذکر ،امر به معروف و نهی از منکر ،تکریم،
تغافل ،ارائه الگو ،دعا ،آموزش عینی و عملی ،مدارا و تشویق و تنبیه است که در پژوهش
فوق به آنها پرداخته شد.

نسبت به تهیه دستورالعملها ،کتابها ،روشهای آموزشی و پرورشی و وسایل کمک آموزشی،
اهتمام الزم را بنمایند.
توس��ط آموزش و پ��رورش ،آموزش عالی و ح��وزه های علمیه ،کتابهای��ی تحت عنوان
ش��یوه های تربی��ت فرزندان از دیدگاه قرآن و روایات ،تهی��ه و در اختیار والدین و دانش
آموزان قرار گیرد.
محققین و افرادی که در زمینه تعلیم و تربیت فعال هستند ،نکات تربیتی و آموزشی قرآن
و روایات را به طور موضوعی استخراج نموده تا منبعی قوی برای محققان آینده باشد.
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منابع:
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 -صادقی پور ا .1388 .بررس��ی روش��های تربیتی مس��تتر در آیات و روایات ائمه (ع) و
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کاربرد آن در تربیت .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران.
 عبدالمحم��دی ح .1385 .تفس��یر موضوعی قرآن کریم .چاپ دوم .قم :انتش��ارات مهرامیرالمومنینعلی (ع).
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چکیده:
در عصری که سیاس��تمداران حکومت اس�لامی در گیرودار قدرت طلبی غافل از اوضاع
فرهنگی جامعه بس��ر میبردند و هر روز خلیفه ای برمس��ند حکومت می نشس��ت ،از یک
سو دروازه های قلمرو اسالمی بر روی دانش های گوناگون گشوده شده و از سوی دیگر
جنج��ال مکتب داران عقاید و مذهب س��ازان مختلف بلند بود ،حض��رت امام صادق(ع)
زعامت و رهبری دینی جامعه را بعهده گرفتند .آن حضرت با توجه به ش��رایط سیاس��ی،
اجتماعی و فرهنگی مسلمانان یک برنامه ریزی هدفمندانه نمودند که عقل و اندیشه انسان
را به حیرت و ش��گفتی وامیدارد .یکی از چشم اندازهای آینده عملکرد آن حضرت حفظ
س��بک زندگی دینی صحیح مس��لمانان در برابر تهاجمات فرهنگ��ی بیگانگان و صاحبان
مکت��ب های انحرافی بود از این رو با توجه به نهضت ترجمه به آگاه س��ازی مس��لمانان
نس��بت به اندیش��ه های نادرس��ت پرداختند همچنین جلس��ات و محافل مناظره علمی را
تشکیل داند تا با برپایی کرسیهای آزاد اندیشی و بیان استداللهای محکم مبانی دین اسالم
و تش��یع را به مخالف و موافق عرضه نمایند .آن حضرت در این راس��تا شاگردان بسیاری
را تربیت نمودند و در عصر خويش بزرگترين آموزش��گاه اسالمي را نموده و مدينه را كه
 .1فارغ التحصیل سطح 2حوزه ،کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث قم

س��راي وحي بودمركز آموزش��گاه خود قرار دادند و مسجد پيامبر(ص) را محل تدريس
كردند به طوري كه همه فنون در آن تدريس مي شد .یکی دیگر از چشم اندازهای عملکرد
امام صادق(ع) ایجاد س��بکی نو از زندگی دینی برای ش��یعیان بود یعنی پایه گذاری فقه
شیعه که نسبت به سایرمکاتب فقهی دارای امتیازات ویژهای چون استفاده از روایات ناب
اهل بیت ، :بهره گیری از عقل و مفتوح بودن باب اجتهاد.
کلید واژه :سبک زندگی ،امام صادق ،جهاد فرهنگی ،فقه.
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مقدمه:
جهاد فرهنگی مسلمین که در زمان پیامبر (ص) بنیان نهاده شد پس از آن حضرت به دلیل
جو سیاس��ی و اختناق حاکم بر جامعه تا مدت ها پیش��رفت آن چنانی نداشت تا آنکه در
زمان امام باقر(ع) تحول نویی در این زمینه بنا نهاده شد و در زمان امام صادق(ع) بواسطه
اوضاع نابس��امان سیاسی فرصت مناسبی حاصل شد و آن امام بزرگوار با در دست گرفتن
موقعیته��ای فرهنگی اقدام به باز س��ازی و ایجاد س��بکی نو از زندگ��ی دینی نمودند و یا
بواسطه مبارزه با موانع و مشکالت فرهنگی موجود در جامعه سبک زندکی دینی مسلمانان
را حفظ نمودند تا دستخوش نابودی و تغییرات ناخوشایند نگردد.
با بررس��ی های انجام شده پژوهشی با این دیدگاه پیرامون عملکرد آن امام بزرگوار یافت
نش��د لذا با توجه به اقدامات آن حضرت اعم از :حفظ س��بک زندگی دینی مس��لمانان و
ارائه سبکی نو از زندگی دینی برای شیعیان توسط آن حضرت ضرورت این تحقیق کامال
محس��وس بود و این که به راس��تی امام صادق 7به چه آرمانهایی میاندیش��یدند؟ چه
اهدافی را جس��تجو میکردند؟ چه اقداماتی انجام دادن��د؟ چگونه برنامهریزی میکردند؟
به چه اموری اولویت میدادند؟ مخالفان ایش��ان چه کسانی بودند؟ چرا با ایشان مخالفت
میکردند؟ و....
در این تحقیق اوضاع سیاسی و شرایط فرهنگی ،مشکالت و موانع موجود در جامعه مورد
بررسی قرار گرفته و اقدامات امام صادق(ع) نیز در این راستا ذکر گردیده است و اقداماتی
که آن حضرت در برابر مش��کالت و موانع بزرگ فرهنگ جامعه اس�لامی انجام دادند تا
سبک زندگی دینی مسلمانان را حفظ نمایند یا سبک زندگی دینی نوینی برای شیعیان بنیان
نهند در قالب  6پروژه مهم ذکر شده است که عبارتند از:
الف :امام صادق ع و رويارويي با فرهنگ هاي بيگانه و نهضت ترجمه
ب  :مناظره ،راهی براي حفظ سبک زندگی دینی شیعیان
ج :امام صادق ع و رویارویی بامبانی نادرست مکتب حنفی
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د:امام صادق ع و مبارزه با غالیان برای حفظ سبک زندگی دینی شیعیان
ه :امام صادق ع و تربیت افسران جنگ نرم
و :شکل گيری فقه جعفری و سبک جدید زندگی دینی شیعیان
هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی چگونگی عملکرد امام صادق(ع) و زمینه فعالیتهای
آن حض��رت میباش��د تا با الگو ب��رداری از آن بتوان ب��رای جامعه کنونی خ��ود در نقاط
مش��ترک چاره اندیشی نمود .لذا با مراجعه به کتب مختلف بر این امر همت گماشته شده
است.
1ـ شرایط سیاسی و فرهنگی
 -1-1نگاه��ی گذرا بر اوضاع سیاس��ی و فرهنگی جامعه اس�لامی از امام علی(ع) تا امام
صادق(ع)
با نگاهی به زندگانی ائمه معصومین :مش��اهده میش��ود كه هر كدام از ایش��ان با توجه به
شرايط خاص و مقتضيات زمان خويش براي پيشرفت دين مبین اسالم و هدایت مسلمانان
عالوه بر تالش هاي بس��يار ،روش��ی خاص نیز اتخاذ نموده اند .امام علی(ع) در ش��رایط
بحرانی زمان خود بیست و پنج سال سکوت نمودند تا ارکان اسالم نابود نشود امام حسن
(ع) صلح را مصلحت دانسته و امام حسین(ع) راه قیام را برگزیدند ،امام سجاد(ع) نیز راه
افش��اگری حکومت حاکمه با سبک بیان ادعیه ای با مضامین بسیار باال را انتخاب نمودند
و کت��اب صحیفه س��جادیه که از میراث گرانقدر ش��یعه میباش��د از آن حضرت به یادگار
مانده است .درعصر امام محمد باقر (ع) مقارن با سرآغاز راهيابي انديشه هاي بيگانگان و
فلس��فه هاي مادي (بواس��طه نهض��ت ترجمه) به قلمرو و مباحث علم��ي و كالمي بود و
تنش��هاي فكري به تزلزل پايه هاي عقيدتي مردم كمك ميكرد و حاكميت طوالني امويان
نااليق بر جهان اس�لام پايه هاي علمي و معنوي جامعه را سس��ت و بيبنياد كرده بود چون
آنها تا مدتها مانع نقل حديث بودند و هر روز قلمرو جغرافيايي اسالم گسترش مي يافت
بدون آنكه كس��ي مباني ديني و فقهي را براي مردم بيان كند تا آنها با اصل اس�لام بيش��تر
آشنا شوند و عقايدشان مستحكم گردد بسياري از تازه مسلمانان كه در اثر گسترش قلمرو
اس�لام مسلمان ش��ده بودند از اصل مسلماني چيزي نميدانس��تند و اطالعاتشان در مورد
مباني دين اس�لام بس��يار كم بود و پس الزم بود كه كسي رهبري جامعه فرهنگي اسالم را
برعهده بگيرد و يك پايگاه فرهنگي ايجاد كند.در اين ميان دو گروه براي انجام اين وظيفه
مي توان در نظر گرفت -1 :سياس��ت مداران و داعيان حكومت  -2ائمه :كه در اين برهه
زماني امام باقر (ع) و پس از ايشان امام صادق(ع) بودند .داعيان حكومت به قدري درگير
بودند كه اقدام براي تس��خير پايگاه سياسي بر تنش هاي اجتماعي بيشتر ميافزود و جامعه

 .1احمد ترابي،امام محمد باقر7جلوه امامت در افق دانش ،مشهد،آستان قدس رضوي ،دوم ،1375 ،ص.137
 2رسول جعفريان ،حيات فكري سياسي امامان شيعه ،قم ،انصاريان،اول،1376،ص .302
 .3علي بن حسين علي المسعودي ،اثبات الوصيه االمام علي بن ابي طالب(ع) ،قم ،الرضي 1404 ،ق ،ص 160
 .4محمد بن جرير طبري ،دالئل االمامه ،قم ،الرضي ،سوم ،1363 ،ص .111
 .5عقيقي بخشايشي ،امام صادق پيشوا و رئيس مذهب ،تهران ،نويداسالم ،بي تا ،ص .6
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بي بنياد و كم بينش را در ورطه فروپاش��ي قرار مي داد .این ش��رایط زمينه را براي فعاليت
علم��ي و ايج��اد تحول فكري هموار مينمود از این رو ام��ام باقر(ع) به اين هدف اصلي و
بنيادين پرداخت و از اوضاع بي س��امان حاكمان  ،در جهت تسخير پايگاه فرهنگي جامعه
اس��تفاده نمود  ،با اين حركت و با در اختيار داش��تن اين پايگاه  ،هر طرح بايس��ته اي را
ميش��د به فكر انديش��مندان و ذهن توده ها القا كرد و تجهيزات فكري الزم را در اختيار
مصلحان جوامع اس�لامي براي هميشه تدارك ديد«.تسخير فضاي فرهنگي جامعه » عمده
ترين خط مش��ي سياس��ي -اجتماعي امام باقر(ع) را به ش��مار ميرود اين برنامه به وسيله
امام صادق(ع) به اوج خود رسيد اگر كتابهاي رجالي و تراجم اهل سنت  ،با صراحت هر
چه بيش��تر درباره شخصيت علمي امام باقر و امام صادق (ع) به ستايش و تمجيد پرداخته
آنان را يگانه عصرخويش و س��رآمد فقهاي اس�لام شمردهاند نتيجه آن خط مشي بايسته
اس��ت  1.با نگاهي كوتاه به مس��انيد فقهي و تفسيري ش��يعه به خوبي مي توان دريافت كه
بخش زيادي از روايات فقهي ،اخالقي و تفس��يري ش��يعه از امام محم��د باقر(ع) و امام
صادق(ع) نقل ش��ده است وسايل الشيعه و كتب تفسيري مانند البرهان از بحراني وصافي
از فيض كاش��اني حاوي روايات زيادي در زمينه تبيين مس��ائل فقهي و توضيح آيات قرآن
2
و شأن نزول آنهاست كه ازآن حضرت روايت شده است.
 -2-1آشفتگی اوضاع سیاسی در زمان امام صادق ع یک فرصت طالیی
دوران امامت امام صادق(ع)  333يا  344سال بود به طور كلي دوران زندگي امام صادق(ع)
از پرآش��وب ترين دورانهاي سياس��ي تاريخ اس�لام اس��ت در اين دوره حكومت امويان
درآخرين روزهاي سيطره خونبار خود بود .زيرا كه عباسيان بر عليه آنها برخاسته بودند و
هر روز از گوش��هاي فتنهاي به پا ميكردند و درگيري ها و جنگ هاي دو گروه متخاصم
تس��لط بر جامعه را نس��بت به زمان امام باقر(ع) كمتر كرده ب��ود  5.امام صادق(ع) از اين
فرصت بهترين استفاده را نمود حتي در مورد امويان در اواخر حكومتشان با مطالعه تاريخ
ديده مي ش��ود كه جنگ و درگيري بين درباريان و خلفاي امويان بس��يار زياد شده بود كه
از شدت سختگيري خلفا روي فعاليت هاي امام صادق(ع) مي كاست .
در ای��ن دوران  5ت��ن از خلفای اموی به خالفت رس��یدند كه عبارتند از  -1 :هش��ام بن

عبدالملك از سال  105هجري تا سال  125هجری -2 1وليد بن يزيد از سال 125هجري
 -3يزيد بن وليد از سال  126هجری -4 3ابراهيم بن وليد از سال  126هجري  -5 4مروان
حمار از سال  127هجري تا سال  132هجري 5و در زمان این خلفای چندین قیام صورت
گرفت که عبارتند از  - 1قيام زيدبن علي بن حس��ين بن علي بن ابيطالب -2 6.قيام يحيي
بن زيد - 3 7قيام بني عباس -4 8قيام ابومس��لم .9ای دوران دوران ضعف امویان بود پس
از انقراض امویان عباس��یان برمسند خالفت نشستند و  2تن از خلفای عباسی نیز همعصر
با امام صادق(ع) بودند که عبارتند از :اولين خليفه عباسي ابوالعباس سفاح در سال 13210و
پس از آن منصور در س��ال 136هجري به خالفت رس��ید 11.در این دوران نیز دو قیام مهم
13
صورت گرفت که عبارتند از :قيام محمد نفس زكيه 12و قيام ابراهيم برادر نفس زكيه.
تعدد خلفا ،زمان کوتاه حکومت آنان و تعویض دائمیشان از یک سو و قیام های متعدد از
سوی دیگر نشان دهنده اوضاع آشفته و نابسامان سیاسی عصر امامت امام صادق(ع)است.
 -3-1علل عدم رويكرد امام صادق ع به فعاليت سياسي
برخي به اين باورند كه عصر امام صادق(ع) مناس��ب ترين دوران بود و اگر امام دس��ت به
ايجاد يك قيام مذهبي مي زد طي آن خالفت به كس��ي كه شايس��تگي عهده داري آن را از
نظر خدا و رس��ولش داشت بر مي گشت چرا كه اين عصر دوره بسيار حساسي در تاريخ
اس�لامي به حس��اب مي آمد ك��ه در آن پرده هايي كه زمان ب��ر روي واقعيت ها و حقايق
ديني كشيده بود كنار رفته بود  ،اما واقعيت غير از اين ادعاست  14هرگز شرايط براي قيام
مس��لحانه براي امام صادق(ع) مهيا نبود زیرا ،سياست نخست امام صادق(ع) يك سياست
فرهنگ��ي و در جهت پ��رورش اصحابي بود كه از نظر فقهي و رواي��ي از بنيانگذاران فقه
2
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 .1ابوحنيفه احمد بن داوود دينوري،اخبار الطوال ،مترجم :محمود مهدوي دامغاني ،تهران ،نشرني ،سوم ،1368 ،ص .377
 .2علي بن حسين مسعودي ،مروج الذهب ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشركتاب ،1360 ،ج ،2ص .215
.3احمد بن ابي يعقوب ،تاريخ يعقوبي ،بي جا ،علمي فرهنگي ،سوم ،1362 ،ج.2
.4علي بن حسين مسعودي ،مروج الذهب ،ج ،2صص 223و 1262و .306
.5همان ،ص.236
.6احم��د ب��ن يحيي بالذري ،انس��اب األش��راف ،محقق:ش��يخ محم��د باقر محم��ودي ،بي��روت ،دارالتع��ارف للمطبوعات،
اول1397،ق،ج ،3ص .147
.7احمد بن يعقوب،ج ،2ص .306
.8علي بن حسين مسعودي ،التنبيه و إالشراف ،مترجم:ابوالقاسم پاينده ،تهران ،علمي فرهنگي ،سوم،1381 ،صص.319-320
.9سيد علي اكبر قريشي ،خاندان وحي ،تهران ،دار الكتب االسالميه ،چهارم ،1376 ،ص.493
.10علي بن حسين مسعودي ،التنبيه و االشراف ،ص .319
.11احمد بن يعقوب ،ج ،2ص .351
.12علي بن عيسي اربلي ،كشف الغمه في معرفه االئمه ،مترجم:علي بن عيسي زوارني ،مصحح :سيد ابراهيم ميانجي ،تبريز ،حاج
محمد باقر كتابچي حقيقت ،1381 ،ج ،2ص.385
.13علي بن حسين مسعودي ،مروج الذهب ،ج ،2ص.300
.14محم��د تقي مدرس��ي ،هدايتگ��ران راه نور ( زندگينامه چهارده معص��وم ) ،تهران ،محبان الحس��ين(ع) ،اول ،1379 ،ج ،2
ص.100

.15رسول جعفريان ،ص .365
.16حسين عمادزاده ،زندگاني معلم كبير حضرت جعفر صادق(ع) ،تهران ،گنجينه ،دوم،1362 ،ص .209
.17عادل اديب ،زندگاني تحليلي پيشوايان ما ،بي جا ،فرهنگ اسالمي ،ششم ،1366 ،ص .189
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جعفري به شمار آمده است .تالشهاي سياسي امام در برابر قدرت حاكمه در آن وضعيت،
در مح��دوده نارضايتي از حكومت موجود عدم مش��روعيت آن و ادعاي امامت و رهبري
اس�لام و خانواده رس��ول خدا بود از نظر امام صادق (ع) تعرض نظامي عليه حاكميت ،
بدون فراهم آوردن مقدمات الزم كه مهمترينش كار فرهنگي بود ــ جز شكست و نابودي
نتيجه ديگر نداش��ت .براي اين كار به راه انداختن يك جريان ش��يعي و فراگير با اعتقاد به
امام��ت ما الزم بود تا بر اس��اس آن قيامي عليه حاكمي��ت آغاز و حصول به پيروزي از آن
ممكن باش��د و گرنه يك اقدام ساده و شتاب زده نه تنها دوام نميآورد بلكه فرصت طلبان
از آن به��ره برداري ميكنند چنانچ��ه در جريان حركتي زيدبن علي و پس از آن يحيي بن
زيد در خراس��ان به آن دس��ت زدند ،بني عباس بيشترين بهره را برده و در عمل خود را به
عنوان مصداق شعار «الرضا من آل محمد» تبليغ ميكردند .نتيجه كار بعدها معلوم شد؛ زيرا
فقه جعفري،بنيانگذار تش��يع نيرومندي گش��ت كه روز به روز اوج بيشتري گرفت .زيديه
و خوارج كه منحصرا ً در خط سياس��ت كار مي كردند طولي نكش��يد كه دچار محدوديت
فرهنگي شده و كم كم موضع نسبت ًا نيرومند خود را از دست دادند و رو به افول گذاشتند
15
و عباسيان به پيروزي رسيدند.
امام صادق(ع) نشر فرهنگ و معارف دين را بر هر مقام و منصبي ترجيح ميدادند و هدف
ایشان باال بردن افق فكری و معارف بشر بود و به اين منظور از هيچ گونه فداكاري دريغ
16
نداشتند.
 -2امام صادق( ع ) پديد آورنده يك فرهنگ جامع و سبکی از زندگی دینی
با توجه به جو سياسي و اجتماعي آن زمان امام فعاليت آشكار خود را آغاز كرد همانطور
كه آمد ضعف بني اميه و انتقال قدرت به بني عباس امام را از خش��م و حمله فرمانروايان
و مراقبت شديد آنها در امان نگاه داشت  .اين عوامل به امام ياري رساند تا كار خود را با
روش علني و ظاهري انجام دهد آن حضرت فعاليت و كوش��ش خود را به مساعي عملي
سخت كوشانه آغاز و حوزه فكري و ثمربخش خويش را كه بزرگان فقها و متفكران عظيم
از آن بيرون آمدند  ،در صفوف امت  ،افتتاح كرد و پس از او ش��اگردان مكتب ايش��ان به
17
عنوان ثروتي فرهنگي براي امت بر جاي ماندند.
قبل از بيان پروژه های فرهنگي امام صادق(ع) و نوع فعاليت هاي ایشان در احیاء  ،حفظ و
گسترش سبک زندگی شیعی بهتر است اول به دالئل موفقيت آن حضرت اشاره كنيم تا فضای
اجتماعی ،علمی و فرهنگی آن زمان ملموس تر گردد .عوامل موفقیت آن حضرت عبارتند از:
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الف :عصر امام باقر و امام صادق(ع) عصر گسترش علوم اهل بيت :در زمينه هاي مختلف
بود اين مس��أله درباره امام صادق(ع) بيش��تر صدق ميكند و اين به دليل مصادف ش��دن
بخش��ي از دوران امامت آن حضرت ،با فضاي باز سياس��ي بود كه در نتيجه خالء سياسي
ناش��ي از انق��راض حاكميت نيرومند امويان از يك ط��رف و روي كار آمدن بني عباس از
1
طرف ديگر بوجود آمده بود.
ب :دليل دوم اين بود كه  :امام محمد باقر(ع) اين نهضت فرهنگي را آغاز و زمينه رابراي
فعاليت هاي امام صادق(ع) مهيا كرده بود ( همانطور كه قب ً
ال به آن اشاره شد) .
ج :به نظر ميرسد فشارهايي كه خلفاي قبلي روي مسلمانان وارد كرده بودند و مانع رابطه
آزادشان با ائمه شده بودند و نيز ممانعتشان از نوشتن احاديث باعث شده بود كه مردم از
آزادي ايجاد ش��ده استقبال نمایند و براي استفاده از علوم الهي ائمه به سوي ایشان شتافته
و از محضرشان بهره ببرند به همين دليل در جلسه درس امام جعفر صادق(ع) هزاران تن
حضور داشتند بسياري از شبهات مطرح ميشد و توسط امام پاسخ داده شد.
د :ازطرفي هم اهل تس��نن به تكاپو افتاده بودند و بايد موضع امام در اين زمينه مش��خص
ميشد تا صحت و سقم راهشان معين مي گشت .لذا اين نيز دليلي بر کثرت فعاليت هاي
امام صادق(ع) شد كه به موفقيت ايشان در اين زمينه انجاميد.
ه :از آنجا که آن حضرت مدینه را به عنوان مرکز فعالیت علمی ـ فرهنگی خود انتخاب كرده
بودند این مس��أله دستيابي مردم را به ایشان آسان ميساخت چرا كه آن شهر مدينه به مثابه
عصب حساس جهان اسالم به شمار مي آمد و هر ساله گروههاي بسياري از مسلمانان براي
اداي مناسك حج و رفع مشكالت و مسائل علمي و نظري خود به حرمين (مكه و مدينه)
رهسپار ميشدند و در آن جا بود كه آنان با امام صادق(ع) و مدرسه بزرگ آن حضرت برخورد
مي كردند و هر آنچه را كه مي خواستند در نزد آن حضرت مي يافتند.
امام صادق(ع) با دقت نظر در ش��رایط جامعه و یک برنامه ریزی هدفمندانه فعالیت های
خود را در جهت باال بردن س��طح علمی ـ فرهنگی و با دیدگاه احیاء ،گس��ترش و حفظ
سبک زندگی دینی مسلمانان و باألخص شیعیان آغاز نمودند و برنامههای خود را در قالب
 6پروژه عظیم به انجام رساندند که عبارتند از:
الف :امام صادق ع و رويارويي با فرهنگ هاي بيگانه و نهضت ترجمه
ب  :مناظره ،راهی براي حفظ سبک زندگی دینی شیعیان
ج :امام صادق ع و رویارویی بامبانی نادرست مکتب حنفی
د:ام��ام ص��ادق ع و مب��ارزه ب��ا غالی��ان ب��رای حف��ظ س��بک زندگ��ی دین��ی ش��یعیان
.1رسول جعفريان ،ص.345

.1محمدتقي مدرسي،ج ،2ص.85
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ه :امام صادق ع و تربیت افسران جنگ نرم
و :شکل گيری فقه جعفری و سبک جدید زندگی دینی شیعیان
 -1-2امام صادق ع و رويارويي با فرهنگ هاي بيگانه و نهضت ترجمه
از آنجا كه هدف امام صادق(ع) بوجود آوردن يك فرهنگ جامع ش��يعي و س��بک صحیح
زندگی دینی بود لذا در اين راه هر چه در توان داشتند به كار بستند و از راههای مختلفی
ب��ه مبارزه با موانع پرداختند .يكي از موانع ،تهاجم فرهنگي بيگانگان بود كه امام با درايت
خويش يا به روش گفتگو كه در غالب مناظره بود.
يكي از طرحهاي فرهنگي امام صادق(ع) رويارويي درس��ت با فرهنگ هاي بيگانهاي بود.
فتوحات اس�لامي موجب شد تا برخوردهاي نيرومندي ميان مس��لمانان و تازه مسلمانان
پديد آيد .از آن جا كه بيش��تر مس��لمانان درك و بينش شايسته و استوار از اسالم نداشتند
گاهي اين برخوردها به نتايج منفي ميانجاميد و مس��لمانان را به دو گروه تقس��يم مي كرد:
گ��روه اول :محافظه كاران و قش��ر گراياني بودند كه تنه��ا جنبه ظاهري دين را گرفته و از
فه��م جوه��ر و حقيقت آن باز مانده بودند .اين ها عقل و خرد خود را همراه با آن معيارها
گ��م كرده بودن��د .گروه دوم تندروهايي بودند كه ش��ديدا ً از وضع موجود در جامعه تأثير
پذيرفته بودند اينان معيارها را به كناري افكنده و تنها به آنچه عقلهاي كوته شأن برحسب
اختالف گرايش��ها و دگرگوني شرايط به آنان ديكته مي كرد 1اكتفا كرده بودند .اعراب در
آن روزگار با انديشه هاي يوناني هيچ گونه آشنايي نداشتند و تنها شمار اندكي از مسلمانان
كه تمام ابعاد فلس��فه نظري امام را درك ك��رده بودند و به وجود تفاوت ميان آنها و ديگر
تئوري ها پيبردند ،مي توانس��تند با اقامه دليل و برهان اصول فكري اس�لام را اثبات كنند
و اص��ول و تئوري هاي ديگر مكاتب را درهم بكوبند اين عده اندك ،با كس��اني برخورد
ميكردن��د ك��ه معلومات آنها بر مجموعه اي از احاديثي ك��ه از ابوهريره و امثال او روايت
شده بود محدود بود و اص ً
ال به مناقضات فراواني كه در آنها به چشم ميخورد توجه نشان
نميدادند و خود را بر حق گمان ميكردند از اين رو هر كدام حزبي راه ميانداخت و مردم
را پنهاني دعوت مي كرد با وجود اين ش��رايط نياز ب��ه معلمي نمونه چون امام صادق(ع)
كام ً
ال احس��اس ميشد .تا خط مشي مس��لمانان را تعديل كند و راه درست را به آنها نشان
دهد .امام برخود الزم ميديد كه كه در برابر اين گروهها به ستيز برخيزد و اوهام باطل آنها
را از هم بشكافد آن حضرت براي رسيدن به اين هدف سه طرح خردمندانه ترسيم نمودند
تا س��بک زندگی مسلمانان و باألخص ش��یعیان در رویارویی با فرهنگ های بیگانه آسیب
نبیند که عبارتند از:
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 -1او قس��متي از مدرس��ه اش را به كس��اني اختصاص داد كه از فلسفه يونان باألخص و
س��اير فلس��فه ها باألعم آگاهي داشتند و به خوبي از نظر اسالم درباره آنها و دالئلي كه آن
فلس��فه ها را نقص مي كرد آگاه بودند كس��اني همچون هش��ام بن حكم متكلم پرآوازه و
عمران بن ايمن ديگر مشاهير علم و حكمت و كالم كه به معيارهاي نظري اسالم نيز آگاه
بودند.
 -2آن حضرت به نوشتن رساله هايي همچون « توحيد مفصل » و «اهليجه » و  ....اقدام کرد.
 -3رويارويي شخصي با سران انديشه هاي الحادي .
طرح سوم مؤثرترين طرح بود پس حضرت با افرادي مثل ابن ابي العوجاء وابن طالوت و
1
ابن اعمي و ابن مقفع و  ...روبرو شد.
 -2-2مناظره ،راهی براي حفظ سبک زندگی دینی مسلمانان
وقتی امام صادق(ع) نهضت علمی خود را گس��ترش داد هزاران پژوهنده دانش با اش��تياق
فراوان از راههاي دور ونزديك به مدينه آمدند .حتي بس��ياري از متفكران غير اسالمي نيز
براي مناظره و بحث علمي خدمت امام مي رسيدند و حضرت با آنان مناظره مينمودند .در
این زمان علم كالم رونق فراواني داش��ت لذا امام از اين راه نيز به ترويج فرهنگ اس�لامي
و ش��يعي پرداختند و هر جا الزم بود و شرايط فراهم ميش��د مناظره مينمودند .تعدادی از
مناظرات امام صادق(ع) بين ايش��ان و زنادقه روي داد و تعدادي نيز مناظراتي است كه به
درخواست منصور عباسي بين امام و كفار يا بزرگان اهل سنت رد و بدل میشد 2.برخی از
این مناظرات عبارتند از:
3
ـ مناظره امام صادق(ع) و ابن ابي العوجاء
4
ـ مناظره امام صادق(ع) با عبدالملك زنديق
5
ـ مناظره امام صادق(ع) با طبيب هندي
و...
-3-2امام صادق (ع) و رویارویی بامبانی نادرست مکتب حنفی
آغاز ش��كل گيري نخس��تين مذهب هاي فقهي اهل تسنن را پروفس��ور مادلونگ به زمان
امامت امام باقر(ع) نسبت مي دهد وي دراين باره مي گويد «در دوراني كه نخستين مذهب
هاي فقهي اهل تس��نن ش��كل گيري خود را آغاز كرده بودند شيعيان متعهد كوفه به دامن
.1همان ،ص 86تا. 85
.2غير از اين موارد امام صادق (ع) مناظرات ديگري نيز با شاگردان و اصحابشان و ساير مسلمانان داشتهاند.
.3علي بن عيس اربلي،ج ،2صص.400-401
.4محمد بن يعقوب كليني ،اصول كافي ،مترجم:محمد باقر كمرهاي ،تهران ،اسوه ،دوم ،1372 ،ج ،1صص.213–214
.5ابن بابويه محمد بن علي ،شيخ صدوق ،خصال ،مترجم:آيت اهلل كمرهاي ،تهران ،كتابخانه اسالميه ،1362 ،ج.2

.1پرفسور مادلونگ ،فرقه هاي اسالمي ،مترجم:ابوالقاسم سري ،ايرانشهر ،اساطير ،اول ،1377 ،ص.128
.2اس��د حيدر ،امام صادق و مذاهب اربعه ،مترجم:حس��ن يوسفي اشكوري ،تهران ،شركت س��هامي انتشار ،اول ،1369 ،ج،1
ص.210
.3سيدحسن موسوي،زندگي سياسي و فرهنگي شيعيان بغداد ،قم ،بوستان كتاب ،1381 ،ص.61
.4محمد حس��ين مظفر ،صفحاتي از زندگاني امام صادق(ع) ،مترجم:س��يدابراهيم س��يدعلوي ،تهران ،رسالت قم ،دوم،1372 ،
ص .104
.5اسد حيدر،ج ،1ص.298
.6همان ،ص.397
.7محمد باقر مجلسي ،بحاراالنوار ،بيروت ،داراالحياءالتراث العربي ،سوم1403 ،ق ،ج ،10ص ( 212بااندكي تلخيص).
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محمد باقر(ع) دس��ت زدند تا دش��واريهاي شرعي و ديگر مسائل مذهبي مورد اختالف را
در پرتو دانشمندترين كس از خاندان پيامبر(ص) آسان سازند» 1.
مؤس��س مذهب حنفي ،ابوحنيف��ه نعمان بن ثابت معروف به امام اعظم اس��ت كه جدش
ايراني و از مردم كابل يا طخارستان بود و خودش در نساء  2يا كوفه 3زاده شد .او در كنار
پارچه فروش��ي يا تجارت به كس��ب علم و دانش پرداخت و از ش��اگردان امام صادق(ع)
بود و ي دو س��ال نزد امام صادق (ع) ش��اگردي كرد وعلوم فراواني را از امام فرا گرفت
و خودش اعتراف كرده اس��ت كه اگر آن دوس��ال شاگردي نزد امام صادق(ع) نبود هالك
4
مي شد (ل َ ْوال الَّسنَان ل َ َه َ
لك النُ ْعمانْ )
ابوحنيفه فردي بود كه در تمس��ك به رأي و قياس گوي س��بقت را از ديگران ربوده بود و
اساس ًا مكتب فقهي او در عراق مشهوربه مكتب راي بود.
ام��ام صادق(ع) ابوحنيفه را از بكار گيري قياس نهي كرد و او را ش��ديدا ً مورد انتقاد قرار
داد و گفت  :اطالع يافته ام كه تو در دين بر اس��اس قياس نظر مي دهي اين روش را رها
كن چرا كه نخستين كسي كه به قياس دست زد ابليس بود 5در عصر ابوحنيفه مناظره ها و
جدالهاي فكري به باالترين حد خود را رس��يده بود و ابوحنيفه در بحث و جدل نيرومند
و چيره دست بود و به تمامي ابزارهايي كه او را غالب ًا در مناظره ها پيروزي مي كرد مجهز
بود  .و مالك بن انس او را چنين توصيف مي كند  :مردي را ديدم كه اگر به هنگام سخن
گفتن با تو ادعا مي كرد كه اين ميله طالس��ت ،دليل و برهان بر اثبات مدعايش مي آورد.
6
بديهي است كه اين آدم در عرصه بحث كامياب است و به شهرت و اعتبار دست مي يابد.
ب��ا اي��ن همه وي در مناظره با امام صادق(ع) كام ً
ال مغلوب امام مي ش��د زيرا علم او در
برابر امام حتي قطره در برابر دريا هم نبود و به اين ترتيب تكليف س��اير رقباي ابوحنيفه
كه مغلوب وي بوده اند كام ً
ال مشخص است.
عالمه مجلس��ی ; در بحار االنوار مناظره ای از امام صادق و ابوحنیف را آورده اس��ت که
طی آن امام نشان میدهد كه استفاده از قياس چگونه فقيه را به آراء و فتوايي بر ضد احكام
7
ثابت اسالم واميدارد.
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ت اَف َقه م ِ ْن َج ْع َفر بن ُم َح َّمد َو اِنَّه ا َ َعلم
ابوحنيف��ه درباره امام صادق(ع) چنين گفت« :ما َراَيْ ُ
1
ا ُال َّم  ».من هرگز فقيه تر از جعفر بن محمد نديده ام اواعلم امت اسالمي است.
فقهاي اهل س��نت هر كدام با كالم ش��ان اعتماد خود را به امام صادق(ع) اثبات كرده اند.
مالك بن انس درباره آن حضرت گفته است :درفضيلت و دانش و عبادت و پارسايي هيچ
ديده اي مانند جعفربن محمد را نديده و هيچ گوشي توصيف آن را نشنيده و بر هيچ قلبي
خطور نكرده است و بسيار شخص خوش مشرب و پرفايده اي بود 2.اطمينان ابوحنيفه به
امام صادق نیز از نقل زير به دست مي آيد:
روزي ابوحنيف��ه حديث��ي از امام صادق(ع) ش��نيد و از محضر آن حضرت خارج ش��د از
او پرس��يدند چرا از جعفربن محمد در زمينه واس��طه موجود ميان او و رس��ول خدا(ع)
3
نپرسيدي؟ ابوحنيفه گفت  :حديث را به همين شكل قبول دارم.
ام��ام ص��ادق(ع) در برابر چنين مكتب فقه��ي ،موضع مخالف گرفتند و بيش��ترين بخش
فعاليت هاي فرهنگي خود را در اين زمينه اختصاص به مخالفت با راي و قياس قرار دادند
به طوري كه روايات متعددي در اين زمينه از آن حضرت نقل شده (مانند نمونه فوق)
همچنین امام اصحاب خويش را از مجالس��ت با اه��ل راي به صورتي كه تحت تأثير آنها
4
قرار گيرند باز مي داشت.
-4-2امام صادق (ع) و مبارزه با غالیان برای حفظ سبک زندگی دینی شیعیان
غل��و بر وزن ُف ُعول ب��ه معنای افراط  ،ارتفاع  ،باالرفتن و تجاوز از حد و حدود هر چیزی
می باشد 5.کلمه غلو و مشتقات آن دو باردر قرآن به معنی  ،غلو در دین آمده است .
اهل َ
یا َ
الک ِ
ابن مریم
المسیح
نما
عیسی ُ
تاب ال تغِلوا فی دینکم و ال تَ َقولوا علی اهلل ِاال ّ
ُ
الحق ا ِ َّّ
َ
ُ
نوا با اهلل ِ و رس��ول ِ ِه و ال تقولوا ثلث ٌة انتهوا
مریم و ٌ
روح منه فآم ِ ُ
رس��ول اللهِ ِ و َکِل َمتُه القیها الی َ
خیرا ً لکم إن ّما اهلل ال ٌه واحدٌ س��بحانَه ان لِکونَ ل َه َولدٌ  6...این آیه درباره مس��يحیان اس��ت
که پیامبر خود حضرت عیس��ی(ع) را از حدفراتر برده  ،او را پس��ر خدا دانستند و قائل به
خدایان سه گانه يعنی پدر و پسر و روح القدس شدند.
الحقّ و التتَّبعوا اَهوا َء ق��ومٍ َض ّلواِمن َق ُ
بل و
قتُ��ل يا ا َهل ال ِک َ
ت��اب ال تَغلو فی دیِنَ ُکم َغیَ��ر َ
7
السبیل
ا َ َض ّلواکثیرا ً و َض ّلواعن ِسوآء َّ
.1رسول جعفريان ،ص.203
.2سيدمحسن امين ،سيره معصومان ،مترجم:علي حجتي كرماني ،تهران ،سروش ،دوم ،1376 ،ص.66
.3محمد بن محمد بن نعمان ،امالي شيخ مفيد ،محقق:علي اكبر نهاوندي ،قم ،بي نا ،اول1403 ،ق ،صص.22-21
.4محمد بن حسن حرعاملي ،وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه ،تهران ،المكتبه االسالميه ،بي تا ،ج ،18ص.66
.5حسين بن محمد راغب اصفهاني ،المفردات في غريب القرآن ،تهران ،المرتضويه ،اول ،بي تا.365 ،
.6نساء.171/
.7مائده.77/

.1رسول جعفريان ،تاريخ خلفا از رحلت پيامبر تا زوال امويان ،قم ،الهادي ،دوم ،1378 ،ص.632
.2محمدحسن بن موسي نوبختي ،فرق الشيعه نو بختي ،مترجم:محمدجواد مشكور ،بي جا ،علمي فرهنگي ،1361 ،صص-45
.44
.3نعمت اهلل صفري فروشاني ،كاوشي در جريانها و برآيندهاي غاليان ،مشهد ،بنياد پژوهشهاي اسالمي ،اول ،1378 ،ص.91
.4محمدجواد مشكور ،فرهنگ فرق اسالمي ،مشهد ،آستان قدس رضوي ،سوم ،1375 ،ص.244
.5نعمت اهلل صفري فروشان ،صص.94-95
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غل��و انحراف عمیقي بود که اس��اس دین را مورد تهدید ق��رار داده بود آن گونه که غالت
م��ی اندیش��یدند هیچ ام��ری از دین نه از اصول و ن��ه از فروع از تحری��ف و تغییر ایمن
نمی ماند و این اغراق برای شیعیان خطرناک بود زیرا نه تنها از درون سبب ایجاد آشفتگی
در عقاید شیعه میشد و آن را منزوی میکرد بلکه شیعه را در نظر دیگران انسانهايی بی قید
و بند نس��بت به دین نش��ان داده و بدبینی همگان را نس��بت به شیعیان بوجود میآورد زیرا
غالیان میکوشیدند تا با رخنه درون شیعه آن را از داخل متالشی کرده و چهره خارجی آن
1
را خراب کنند.
-1-4-2برخی غالت زمان امام صادق( ع )
کربيه :که یاران ابن کرب معرفی ش��ده اند وی معتقد بود محمد بن حنفیه ملقب به مهدی
است و این لقب را پدرش علی به او داده  ،او نخواهد مرد و اص ً
ال مردن در او امکان پذیر
نیس��ت لیکن هم اکنون غایب ش��ده و مکان او معلوم نیست او ظهور خواهد کرد و مالک
زمین خواهد ش��د و تا رجوع او هیچ امامی نخواهد بود این فرقه زیر فرقه کیسانیه مطرح
2
شده است.
امام صادق(ع) درباره آنهاچنین را فرمود « :هل ُانَبّئُکم َعلی َمن تَنز ُِل الشياطين تَنَ ّز َل َعلی
ُکل َ ٍ
افاک اَثيم » امام این آیه را بر آنان تطبیق نموده و فرمودند :ش��یطان بر آنها نازل می
3
شود.
مغيريه :اين فرقه منسوب به مغيره بن سعيد بحلی است
عقاید بس��یار مس��خره و خرافی به مغیره نسبت داده شده است از جمله  :او خود را پیامبر
می دانس��ت و می گفت :میتواند با اس��م اعظم مردگان را زنده کند و خدا را مانند مردی
دارای اعضا و جوارح و تاج می دانست 4.وی بسیاري از آیات قرآن را تأویل می کرد.
ام��ام ص��ادق(ع) بارها به اصحاب خود خطر آنها را گوش��ه زد میکرد و ضمن لعن مغیره
 ،از اصح��اب میخواس��ت که احادیث ائمه را بر قرآن و روای��ات قطعی عرضه کنند و هر
آنچه مخالف با قرآن و سنت قطعی است ،آنها را رد کنند و بدانند که از جعلیات مغیره و
5
اصحابش می باشد.
بيانيه :این گروهی منسوب به « بیان بن سمعان تمیمی نهدی » است که پاره ای از اعتقادات
وی عبارتند از:
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ٌ
لناس  1را بر خود منطبق مینم��ود و آن را دلیل بر اثبات پیغمبري خود
وی آی��ه
هذابی��ان ل ِ ْ
میدانس��ت2و معتقد بود که روح خدا در علی فرود آمد و بعد از علی(ع) در محمد حنفیه
و پ��س از او در ابو هاش��م و پس از وی در بی��ان .وی همچنین قائل بود که خداوند مانند
یک انسان است و باالخره همه قسمت های بدن او غیر از صورتش نابود می شود چرا که
ٌ
قرآن می گوید  :کل شیءٍ
هالک ِالاّ َوجهه  3هر چیزی جز وجه خداوند نابود می شود و
نیز در قرآن آمده ُّ :
وجه َ َ
الجالل َو الاِ کرام  4هر آنچه
کل َمن ع َلیَها فانَ و یَبْ َقی ُ
ربک ذِی َ
در روی زمین است فانی است و تنها وجه خداوند صاحب جالل و اکرام باقی است.
وی ام��ام باق��ر و امام صادق(ع) را دعوت به اقرار به نبوت خود کرد که امام باقر(ع) برای
نشان دادن شدت کفر این ادعا به نامه رسان که عمر بن عفیف ازدی نام داشت ،دستور داد
نامه را بخورد و او خورد و او در همان دم به هالکت رسید 5.مخالفت جدي امام باقر (ع)
با اين فرقه نشان دهنده مخالفت قطعي امام صادق(ع) نيز مي باشد .
منصوريه :این فرقه منصوب به ابو منصور عجلی از تيره بنی عجل كوفه میباشد ابومنصور
فردی بادیه نش��ین و بی س��واد بود و بعد از ش��هادت امام باقر(ع) ادعا کرد که امام زین
العابدین او را وصی و جانشین امام باقر قرار داده است او امام علی(ع) و امام حسن و امام
حس��ین و امام زین العابدین و امام محمد باقر :را پیامبر و رس��ول می دانست و معتقد بود
که پس از خودش ش��ش نفر از فرزندانش به پیامبری می رسند که آخرین آنها قائم است.
عقايد ديگري نيز به او نسبت داده اندکه همگی مخالف با موازین اسالمی و شیعه است.
ب��ه هر حال ابومنصور با این عقاید باطل بارها م��ورد لعنت امام صادق(ع) قرار گرفت و
6
حضرت از او بیزاری جست.
خطابيه :این فرقه منسوب به شخصیتی به نام محمد بن مقاص اسدی کوفی بزاز معروف
ب��ه ابوخطاب می باش��د.او یکی از موالی و دارای ش��غل پارچه فروش��ی ب��ود در ابتدا از
اصحاب امام صادق(ع) به ش��مار می رفت اما پس از چندی منحرف ش��د وی مهمترین
وگزافه گوترین فرقه غالیان را تشکیل داد به گونه ای که همه فرقه های غالت قبل و بعد
از خود را تحت الشعاع قرار داد و بسیاری از غالت پس از او عقاید خود را از او اقتباس
کردن��د .از بدترین کارهایی که ابوالخطاب به پیروی از مغیره بن س��عید انجام می داد این
بود که احادیثی با سند جعل می کرد و آن را در کتب اصحاب ائمه و به نام ائمه جای می
.1آل عمران.38/
.2ابو محمدحسن بن موسي نوبختي ،ص.50
.3قصص.8/
.4الرحمن.27-26/
.5ابو محمدحسن بن موسي نوبختي ،ص.51
.6نعمت اهلل صفري فروشان ،صص.101-102

.1همان،ص.105
.2ابو محمدحسن بن موسي نوبختي ،ص.57
.3رسول جعفريان ،تاريخ خلفا ،ص.633
.4رسول جعفريان ،حيات فكري سياسي امامان شيعه ،ص.225
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داد و نیز به علت عقاید باطل او احادیث بسیاری در رد او از سوی ائمه :وارد شده است.
ام��ام صادق(ع) در مورد او فرمود :خدا ابوالخطاب را لعنت کند و نیز فرمود :لعنت خدا و
1
فرشتگان و همه مردم بر ابوالخطاب باد.
برخ��ی از عقايد ابوالخطاب عباتند از :اعتقاد به الوهیت امام صادق(ع) وخود راوصی آن
امام می دانست  2.اعتقاد به تناسخ
همچنین در بعد احکام به طور کلی بي بند و بار بود و همه محرمات از قبیل زنا و لواط
و دزدی و شرابخواری را مجاز می دانستند و اصوالً شهوات را نور می شمردند و واجبات
از قبیل نماز ،روزه ،زکات و حج را انجام نمی دادند و می گفتند :واجبات کنایه از مردانی
اس��ت که باید والیت آنها را قبول کنیم و محرمات کنایه از مردانی اس��ت که باید والیت
آنها رد کنیم .یاران ابوالخطاب می گفتند :در هر زمانی باید دو پیامبر باش��د که یکی ناطق
و گویا و دیگری صامت و خاموش اس��ت مث ً
ال محمد(ص) رسول ناطق و علی(ع) رسول
خاموش بود.
 -2-4-2اقدامات امام صادق (ع )در برابر غاليان
امام صادق(ع) و پس از ایش��ان س��ایر ائمه :به شدت در برابر غالیان ایستادگی کردند قیام
علمی امام برای تهذیب شیعه و حرکت در جهت نفی غلو و دور کردن شیعیان از جریان
غلو از مهمترین اقدامات امام صادق(ع) برای حفظ فرهنگ اصل اس�لام{و سبک زندگی
دینی شیعیان}است و نیز از جمله اقدامات امام ،دور کردن شیعیان اصیل از غالیان منحرف
ب��ود .زیرا وجود ارتباط می��ان آنها و جاذبه های احتمالی موجود در غالت می توانس��ت
کس��انی از ش��یعیان را به س��وی غلو بکش��اند  ،بویژه که غالیان به دروغ خود را مرتبط به
امامان معرفی کرده و در برابر تکذیب امامان اظهار میکردند که این تکذیب صرف ًا از روی
تقیه اس��ت و این امر در فریب شیعیان س��اده دل مؤثر بود .به همین دلیل امام به یارانشان
فرمود :با غالت نشس��ت و برخاست نکرده و هم غذا نشوید و همراهشان چیزی ننوشید
و با آنها مصافحه نکنید 3.امام صادق(ع) وظیفه مهم حفظ و صیانت شیعه از انحراف را در
رأس برنام��ه خود قرار داد و آن را از تأثی��ر پذیری در برابر انحرافات موجود عصر خود،
که خلوص فکری و عقیدتی و اس��تقالل مکتبی ش��يعه را به طور مداوم مورد تهدید قرار
4
میداد باز داشت.
-5-2امام صادق ع و تربیت افسران جنگ نرم
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آنچه تاکنون بیان کردیم خود گویای آن اس��ت که امام صادق(ع) در برهه خاصی از زمان
می زیس��ته اند که اوضاع فرهنگی زندگی مس��لمانان و باألخص شیعیان از چندین زاویه
مورد تهدید و حمله قرار گرفته بود که اگر آن حضرت غیر از جهاد علمی و فرهنگی هر
راه دیگری را برمیگزیدند س��بک زندگی دینی مس��لمانان و ش��یعیان به واسطه تهاجمات
فرهنگی(ترجم��ه کتب فلس��فی وکالمی و )...ی��ا پندار های غلط تازه مس��لمانان یا جهل
مسلمانان جاهل و یا طرز فکرمنافقان و مقرضان به بیراهه میرفت .از این رو آن حضرت به
شیوه هایی که در قسمت های قبل بیان شد به مبارزه با مشکالت فرهنگی جامعه پرداختند
یکی دیگر از اقدامات بس��یار مهم آن حضرت در حفظ فرهنگ و سبک زندگی مسلمانان
پ��رورش ش��اگردان و تربیت افس��رانی کار آزموده برای این جنگ ن��رم بود .آن حضرت
دانشگاه عظیمی در رشته های مختلف علوم عقلی و نقلی آن روز بنیان گذارد و شاگردان
بزرگی تربیت كرد كه تعدادش��ان به چهار هزار نفر میرس��ید .اگر کمی دقت کنیم مالحظه
میشود که این تعداد بسیار زیاد است چگونه آن حضرت توانستند این تعداد شاگرد را در
مدت زمان کمی تربیت کنند؟ آن هم ش��اگردانی ک��ه از نقاط مختلف جهان و از اصناف
گوناگون مردم گرد آن حضرت جمع ش��دند .لذا ابتدا این مسأله را بررسی نموده و سپس
به معرفی تعدادی از شاگردان معروف آن حضرت میپردازیم.
-1-5-2علل تجمع دانش طلبان گرد امام صادق (ع)
 -1از جمله علت های تجمع زیاد دانش طلبان گرد امام این اس��ت که امویها برخوردی
به غایت سرس��ختانه با اهل بیت و فقه آنها داش��تند و کار به جایی رس��یده بود که برخی
فقه��ا وقتی ناگزیر میش��دند حدیثی را به منبع آن اس��ناد دهند وقت��ی از امام علی(ع) بود
1
می گفتند :ابوزینت گفت.
 -2دلی��ل دیگر آن ک��ه امام صادق(ع) از فاصل��ه زمانی انتقال قدرت از بن��ی امیه به بنی
عباس که نس��بت ًا مدت زمان خوبي بود اس��تفاده نمود و دس��ت به تشکیل دانشگاه بزرگ
اس�لامی زد و مدین��ه را ک��ه محی��ط وحی ب��ود مرکز دانش��گاه خود قرار داد و مس��جد
پیامب��ر را محل تدریس خود نمود 2.یعنی ایش��ان با اس��تفاده از فرص��ت و تعصبات دینی
مردم ش��اگردان زی��ادی را اطراف خود جمع ک��رد و علوم مختلف را به آنه��ا تعلیم داد.
 -3در زمان حضرت صادق(ع) فلس��فه یونان و همچنی��ن مباحث مختلف از قبیل جبر و
تفویض و قضا و قدر و حدوث و قدم جهان و غیره به صورت فلسفی پا به میان گذارده
بود و الزم می آمد که آن حضرت مطالب مزبور را به نحو صحیح و ساده به اصحاب خود
.1هاشم معروف الحسني ،زندگي دوازده امام ،مترجم:محمد رخشنده ،تهران ،سراسر ،اول ،1370 ،ج ،2ص.258
.2سيدمحمدحسین موسوي كاشاني ،بر امام صادق و امام كاظم چه گذشت؟ ،قم ،مؤلف ،اول ،1373 ،ص.17

.1فضل اهلل كمپاني ،حضرت صادق ،7تهران ،دارالكتب االسالميه ،اول ،بي تا ،ص .151
.2علي محدث زاده ،اصحاب امام صادق ،7تهران ،مدرسه چهلستون ،اول ،1373 ،ص .404
.3مرتضي مطهري ،سيري در سيره ائمه اطهار ،قم ،صدرا ،دهم ،1374 ،ص.141
.4هاشم معروف الحسني ،ج ،2ص.258
.5محمد تقي مدرس��ی ،امامان شيعه و جنبش��هاي مكتبي ،مترجم:احمدرضا آژير ،مشهد ،آستان قدس رضوي ،چهارم،1378 ،
ص.175
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تفهیم كنند و شاگردانی متبحرتربیت بنماید.
شاگرداني که هر یک از آنها می توانستند با دانشمندان مادی گرا و غیره مباحثه نموده آنها
1
را مغلوب نمایند.
در این باره نمونه های زیادی در تاریخ نقل ش��ده از جمله ش��خصی از اهل ش��ام به نزد
حضرت شرفیاب گردید و مناظره با آنحضرت را خواستارگردید حضرت در هر موضوعی
وی را به فردی از شاگردانش متوجه نمودند .راجع به اعراب و حرکات و سکون قرآنَ علم
القرائ��ه  .به حمران بن اعین ،در عل��م عربیت به ابان بن تقلب در فقه به زراره در کالم به
مؤمن طاق  ،در موضوع اس��تطاعت (جیر و اختیار ) به طیار  ،در توحید به هشام بن سالم
2
 ،در موضوع امامت به هشام بن حکم ،وی در برابر همگی اینان مغلوب گشت.
 -4از طرفی نیز اس�لام با مرزهای آبی و خاکی مبارزه کرده بود و وطن را وطن اس�لامی
تعبیر مي کردند که هر جا اس�لام اس��ت آن جا وطن اس��ت و در نتیجه تعصبات نژادی تا
حدود بس��یار زیادی از میان رفته بود به طوری که نژادهای مختلف با یکدیگر همزیس��نی
3
داشتند و احساس اخوت و برادری می کردند.
 -5امام صادق(ع) از شرایط آرامی که در ابتدای حکومت بنی عباس بود به خوبی استفاده
کرد .دانش طلبان محدثین و کسانی که دنبال مناظره در عقاید بودند از هر سوی به مدینه
آمدند به طوری که عالوه بر کسانی که به قصد مناظره در موضوع های گوناگون با ایشان
4
به حضور آن حضرت می رسیدند لذا تعداد شاگردان ایشان بالغ برچهارهزار نفر گردید.
-2-5-2امام صادق (ع ) و تشکیل دانشکده های تخصصی
امام صادق(ع) توانس��تند از این تعداد دانش طلب دانش��گاهی ایجاد کند که شامل چندین
دانش��کده در رش��ته های گوناگون از قبیل فقه  ،اصول  ،تاریخ  ،فلس��فه  ،معارف مختلف
5
اسالمی و علوم طبیعی باشد.
امام صادق(ع) ش��اگردان خود را دسته دس��ته نمودند و به هر دسته ای درس مخصوص
میدادند به عده ای فقه به عده ای علوم قرآنی ،تفسیر ،کالم ،جغرافیا ،حساب ،شیمی و...
آن حضرت شاگردان خود را به جامعه شیعه معرفی فرموده و لیاقت آنها را در اموری که به
آنها محول شد بود تایید می کرد مث ً
ال « ابان بن تغلب» وظیفه داشت که در مسجد بنشیند و
فقه آل محمد(ص) را به مردم یاد دهد و فتاوی امام صادق(ع) را به اطالع مردم برساند.
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«حمران بن اعین » مسئول جوابگوی سئوالتی بودند که درباره قرآن میشد« .زراه بن اعین»
متصدی مناظرات فقهی بود« مومن طاق» بحث های کالمی را به عهده داش��ت و « هش��ام
1
بن حکم » در بحث عقاید و به خصوص بحث مربوط به امامت انجام وظیفه می کرد.
برای درک عظمت گوش��ه ای از آن دانش��گاه بی همتای اس�لامی کافی اس��ت گفته شود
«اص��ول چهارگانه »حدیث و معارف اس�لامی که تنها منبع اصل��ی و اصیل کتابهای معتبر
چهارگانه « كافی » شیخ کلینی « من الیحضره الفقیه و تهذیب » ابن بابويه « استبصار » شیخ
طوسی قرار گرفته است محصول مستقیم شاگردان با کفایت این امام و پیشوای صادق(ع)
بوده اس��ت .در مکتب تربیتی امام  :ش��اگردان برجس��ته ای همچون ابان بن تغلب ،محمد
بن مس��لم و زراره بن اعین پرورش یافتند که نخس��تین اینان بی��ش از  30هزار حدیث و
دومینشان بیش از  12هزار حدیث از امام صادق(ع) و سومين آنها بیش از  30هزار حدیث
2
از پدر بزرگوارش امام محمد باقر(ع) نقل کرده اند.
همانطور که گذش��ت ،جالب این که بس��یاری از بزرگان و محدثین اهل سنت نیز مستقیم ًا
ش��اگردان امام صادق(ع) بوده اند ی��ا از آن حضرت روایت کرده اند 3و به اعلم بودن امام
صادق(ع) اذعان داش��ته اند حس��ن بن ابان از مس��ند ابوحنيفه نقل می کند  :از ابوحنیفه
شنیدم در جواب کسی که از او پرسید فقيه ترین مردم از کسانی که شما دیده ايد کیست
ت َاف َقه من َجعفِر
؟گفت جعفربن محمد وي(ابوحنيف��ه) درباره امام صادق میگوید  :م َارأی ِ ُ
بن ُم َح َمدإنَّ ُه َا َع ُلم َالاُ َمه :من هرگز فقیه تر از جعفربن محمد ندیده ام او مس��لم اعلم امت
4
اسالمی است.
 -3-5-2معرفی شاگردان امام صادق ع
5
اب��ان ب��ن تغلب بن رياح :ابان بن تغلب بن ریاح  ،ابوس��عید الکب��دی الجریری یکی از
ش��خصیت های برجس��ته تاریخ اسالم اس��ت .او از قبیله «کنده » و اهل کوفه است .چون
6
جدش رياح آزاد شده جریر بن عباد بکری است او را جریری و بکری نیز می نامند.
اب��ان از چهره های سرش��ناس قاری��ان قرآن و نيز فردی فقیه و لغوی اس��ت7 .اب��ان از امام
8
زین العابدین ،حضرت باقر و امام صادق :حدیث روایت کرده است و ایشان را درک نموده .
.1سيدمحمدحسین موسوي ،بر امام صادق و امام كاظم چه گذشت؟ ،ص.14
.2همان ،ص.9
.3دايرة المعارف تشيع يا راه راستان ،ص.311
.4رسول جعفريان ،حيات فكري و سياسي امامان شيعه ،ص.320
.5شيخ محمد بن حسن طوسي ،الفهرست ،محقق:شيخ جواد قيومي ،بي جا ،الفقاهه ،اول ،1375 ،ص.57
.6حسين عزيزي ،پرويز رستگار ،يوسف بيات ،راويان مشترك ،قم ،دفتر تبليغات اسالمي ،اول ،1380 ،ج ،1ص.51
.7شيخ طوسي ،ص57؛ احمد بن علي نجاشي ،رجال نجاشي ،قم ،مؤسسه نشراسالمي ،ششم1418 ،ق ،چاپ  ،6قم ،ص.10
.8شیخ طوسي ،ص.57

.1احمد بن علي نجاشي ،ص.12
.2شيخ طوسي ،ص 58؛ علي محدث زاده ،ص .23
.3نوراهلل عليدوست خراساني ،پرتوي زندگاني امام صادق ،7تهران ،دفتر نشر و فرهنگ اسالمي ،اول ،1377،ص221؛ حسين
عزيزي و پرويز رستگار ،ص.53
.4اسد حيدر ،ج ،3ص55؛ علي محدث زاده ،ص.27
.5احمد بن علي نجاشي ،ص13؛ شيخ طوسي ،ص.59
.6شيخ طوسي ،ص.58
.7عبدالملك بن اعين ،فصلنامه تخصصي تاريخ اس�لام ،قم ،موسس��ه آموزش عالي باقر العلوم (ع) ،ش��ماره مسلس��ل  ،9بهار
 ،1381ص.26
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وی نزدیک سی هزار حديث از امام صادق روایت کرده است و در علم فقه به جايی رسید
که امام صادق (ع) به او فرمود  :بنشین در مسجد شهر و فتوا بده من دوست دارم که بین
1
شیعیانم مانند تو را ببينم .
از مصنفات وی کتاب غريب القرآن اس��ت (وی اولین کس��ی است که در این زمینه کتاب
تصنی��ف نموده اس��ت ) .کتاب فضائل  ، 2احوال صفی��ن  ،قرائت و کتاب من االصول فی
3
روایه علی مذهب الشیعه از تالیفات وی می باشد.
موس��ی بن عقبه از رجال صحاح شش��گانه ــ و شعبة بن الحجاج و حمادبن زید و محمد
4
بن خازم و عبداهلل بن المبارک از رجال صحاح ششگانه از شاگردان ابان بن تغلب بودند.
ابان در زمان حیات امام صادق(ع) از دنیا رفت در سال  141هجری 5و زمانیکه ابان از دنیا
6
رفت امام صادق(ع) فرمود  :به خدا قسم مرگ ابان قلبم را به درد آورد.
ويژگيهای ممتاز خاندان اعين :آل اعین که همگی از فرزندان اعین بن س��نس می باش��ند
بزرگترين خاندان علمی ش��یعه در کوفه بودند بس��یاری از افراد ای��ن خاندان از اصحاب
ائمه و راویان بزرگ وفقها بوده اند و کمتر ش��خصی از آنان اس��ت که ناقل حدیث نباشد
راوی��ان اعین بالغ بر ش��صت تن بوده اند عالمه بحر العل��وم با ذکر این نکته که مدایح آل
اعی��ن فراوان اس��ت در وجه تمایز آنان با دیگر خاندانه��ای کوفه خصایص ذیل را عنوان
کرده است  :بزرگترین خاندان شیعی ،عظیم الشأن ترین آنها ،عالم ترین خاندان به طوری
که در ميانش��ان محدث و فقیه و ادیب و قاری فراوان بوده اس��ت ،.دیرپای ترین آنها  ،چه
نخستین افراد این طایفه در عصر حضرت سجاد(ع) و آخرین شان در اوایل غیبت صغري
مي زیسته اند.
{ الزم به ذکر اس��ت که } آل اعین عالوه بر ربودن گوی س��بقت در میادین دانش ما در
7
جنبه های سیاسی نيز فعالیت داشتند.
زرارة بن اعين :زراره حدودا ً در سال 58یا  60هجری قمری به دنیا آمده است .
نجاشی می گوید« :زراره از بزرگان اصحاب در زمان خویش و از پیشینیان آنان بود اوقاری
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قرآن ،فقیه ،متکلم ،شاعر و ادیب بود و از جهت جدل و مناظره نیز قوی بود و کسی قادر
1
به مغلوب کردن وی نبود».
زراره روایات زیادی از ائمه نقل کرده اس��ت .روایات او از علی بن الحس��ین و امام باقرو
امام صادق :می باشد 2امام صادق(ع) در مورد زراره فرمودند« :خدا رحمت کند زراره بن
3
اعین را که اگر او نبود هر آینه احادیث پدرم مندرس میشد»
زرارة ب��ن اعین بیش از  12هزار حدی��ث از امام صادق (ع) و بیش از  30هزار حدیث از
4
پدر بزرگوارش امام محمد باقر(ع) نقل کرده اند.
از فضل بن عبدالملک روایت ش��د که گفت  :از حضرت امام جعفر(ع)شنیدم که فرمودند
 :دوس��ت ترین مردم از شما نزد من چهار کسند  :برید بن معاویه العجلی  ،زراره  ،محمد
بن مس��لم و احول و از آن حضرت نیز روایت ش��د که فرمودند  :زراره و ابوبصیر  ،محمد
لس��اب ِ ُقونَ
بن مس��لم و برید از جمله کس��انی اند که خدای تعالی درباره ایش��ان فرمود  :ا َ َّ
5
الساب ِ ُقون ،اُولئ ِ َ
ربون.
ک ال َم َق ُ
ّ
و همچنی��ن در ج��ای دیگر امام درباره ایش��ان فرموده  :هؤالء القوامون با لقس��ط هؤالء
6
القوامون با لصدق.
7
زراره داراي كتابي مي باشد به نام « االستطاعه والجبر»
فرزندان زراره مانند خود او اهل دانش و بینش بوده و در شمار شاگردان اهل بیت :قرار داشتند :
ایشان عبارتند از  :عبداهلل بن زراره که از اصحاب امام صادق(ع) و مورد وثوق بوده که از حضرت
روایت نقل کرده محمد بن عبداهلل بن زراره که یکی دیگر از چهره های درخشان خاندان اعین
است هر چند نامش در شمار اصحاب ائمه نيامده است ولی او عالمی فاضل و متقی بوده است.
عبید بن زراره :او نیز از اصحاب امام صادق(ع) بود عبید در میان برادرانش از توفیق بیشتر
9
برخوردار بود زیرا توانست فیض بیشتری از امام صادق(ع) ببرد 8وی متكلم و راوی حدیث بوده.
روحی بن زراره  :او نیز از اصحاب امام صادق (ع) است و فردی موثق به شمار می رود.
.1احمد بن علي نجاشي ،ص.175
.2علي اكبر نواب شيرازي ،بحراللئالي ،بي جا ،بي نا ،دوم ،1341 ،ج ،6ص.359
.3جعفر سبحاني ،الموجز في اصول الفقه ،قم ،مؤسسه امام صادق(ع) ،ششم1421 ،ق ،ص.167
.4عبدالرحیم عقيقي بحشايشي ،ص.8
.5نوراهلل شوشتري ،مجالس المومنين ،تهران ،كتابفروشي تهران ،1354 ،ص.344
.6سيد اسماعيل هاشمي ،شهادة الشهدا ،بي جا ،بي نا ،1364 ،ص.113
.7احمد بن علي نجاشي ،ص 175؛ شيخ طوسي ،ص.133
.8عباسعلي صديقي نسب ،پژوهشي پيرامون زراره و خاندان اعين ،مشهد ،آستان قدس رضوي ،اول ،1375 ،ص.73
.9سيدحس��ين مدرسي طباطبايي ،ميراث مكتوب ش��يعه ،مترجم:سيد علي قرائتي و رس��ول جعفريان ،قم ،كتابخانه تخصصي
تاريخي اسالم وايران ،1383 ،ص.450

.1عباسعلي صديقي نسب ،ص73تا82به طور خالصه ذكر شده است.
.2عباسعلي صديقي نسب ،ص.141
.3سيدعلي اكبر قريشي ،ص.352
.4عبدالحليم جندي ،امام جعفر صادق (ع) ،ص.240
.5نوراهلل شوشتري ،ص.352
.6احمد بن علي نجاشي ،ص.325
.7سيداسماعيل هاشمي ،ص.116
.8نوراهلل عليدوست خراساني ،ص.234

127

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

حسن بن زراره  :وی نیز از اصحاب امام صادق(ع) بوده است از افتخارات حسن بن زراره
این است که امام صادق درباره او و برادرش حسین دعا کرده است.
حس��ین بن زراره ،محمد بن زراره و یحیی بن زراره نیز از اصحاب امام صادق (ع) بوده
است .
ب��رادران زراره مانند حمران بن اعی��ن و فرزندانش بکیربن اعین و فرزندانش  ،عبدالملک
بن اعین و فرزندانش همگی افرادی بوده اند که از محضر ائمه استفاده برده اند و از یاران
1
وشاگردان ائمه بوده اند.
نسن عبدالملک بود وی نیز از جمله
عبدالملک بن اعين :یکی دیگر از فرزندان اعین بن ُس ُ
2
افرادی است که محضر پرفیض امام باقر و امام صادق(ع) را درک کرده است .
ب��رادر عبدالمل��ک زراره ،كه از فقهاي طراز اول ش��یعه درزمان امام بود م��ي گوید  :امام
ص��ادق(ع) بعد از م��رگ عبدالملک فرم��ود  « :خداوندا ما اهل بی��ت در نظر ابوضریس
{عبدالملک} بهترین خلق تو بودیم پس او را در قیامت در زمره آل محمد (ص) قرار ده»
مؤمن الطاق :ابوجعفر محمد بن علی بن نعمان  ،از یاران امام صادق(ع) و از فقها اصحاب
آن حضرت بود 3وی منس��وب به طاق المحامل اس��ت که محل بازرگانی بوده است 4و در
5
آن مکان دکاني داشت که مردم در تمیز درهم و دینار به او رجوع می کردند.
از جمله القاب وی شیطان طاق است که برخی از فقهای اهل سنت او را به این نام نامیده
اند گفته ش��ده که ابوحنیفه هنگامی که مناظره ای بین خوارج و مؤمن طاق نزد او صورت
گرفت لقب ش��یطان طاق به او داد اما آنچه رحجان دارد این اس��ت که دشمن هایش او را
6
به جهت نبوغ و استعدادهایی که داشت این گونه نامیدند.
وی از نظر علوم و معارف اس�لامی در رتبه باالیی بود و هنگام استدالل کردن بسیار قوی
بود در جهات متعددی از علوم داری نبوغ و برجستگی خاصی بود.
در معارضه و مناظره بس��یار مهارت داش��ت و هنگام جواب دادن به س��رعت جواب می
گفت 7هنگامی که استدالل میکرد دالیل بسیار روشن و متقن می آورد و این چیزی است
8
که تاریخ در این باره اتفاق نظر دارند.
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در بح��ث والیت حضرت علی (ع) روزی ابوحنیفه به او گفت  :اگر علی بن ابیطالب حق
بود چرا حق خویش را بعد از رس��ول اهلل (ص) مطالبه نکرد؟ مومن الطاق گفت  :ترس��ید
1
که جن او را بکشد چنان که سعدبن عباده را با تیر مغیرة بن شعبه کشت.
2
وی دارای تالیفاتی میباشد که عبارتند از  :احتجاج فی امامه امیرالمؤمنین(ع) کتاب المعرفه
 ،کتاب االمامه  ،الردعلی المعتزله  ،کتاب فی امر طلحه وزبیر ، 3اثبات الوصیه 4،کتاب افعل
5
التفعل و کتاب المناظره ابی حنیفه.
بريدبن معاويه عجلی :برید از ش��خصیت های برجسته و فقیهای مبرز عصر خویش است
و س��هم بزرگی در نشر احکام و معارف دارد و از شیفتگان خاندان پیامبر است اهل بیت:
و دانش��مندان شیعه از وی تجلیل نموده و به نیکی یاد کرده اند رجالیون او را ستوده و به
عنوان فقيه نام برده اند  ،عالمه حلی میگوید  :وی نزد دانش��مندان اهل س��نت هم دارای
منزلت اس��ت6برید به اتفاق رجالیان ش��یعه از اصحاب امام باقر و امام صادق(ع) بود وی
راس��تگو و موثق ب��ود .روایات او در بح��ث اربعه در «الموتل��ف و المختلف» و قطنی و
7
خصائص نسائی آمده است.
دش��منان ب��ه خاطر این ک��ه در نظر مردم از موقعیت و مق��ام وی بکاهند و احادیث او را
بی پايه جلوه دهند احادیثی در مذمت و نکوهش او جعل کردند .اما با تمام این توطئه ها
و جعل احادیث برید بن معاویه از ادامه راه خود باز نايس��تاد و درباره کار خود هیچ گونه
8
تشویش و ناراحتی به خود راه نداد.
او جزء ش��ش نفری اس��ت که به فقیه ترین مردم ( در عصر خود ) معروف ش��دند و آنها
عبارتند از :
 - 1زرارة ب��ن اعین -2معروف بن خربوذمکی  - 3ابوبصیر اس��دی  - 4فضل بن س��یار
 - 5محمد بن مسلم
9
 -6بریدبن معاویه عجلی.
در م��ورد احادیثی که در مذمت ایش��ان آمده اس��ت باید گفت  :اوال این روایات ش��اذ و
نادرس��ت است  .ثاني ًا  :سند درس��تی ندارد ثالث ًا  :احتمال این که صدور آنها به دلیل حفظ
.1سيدعلي اكبر قريشي ،ص.528
.2علي اكبر نواب شيرازي ،ج ،6ص.384
.3دايره المعارف تشيع يا راه راستان ،ص.313
 .4نوراهلل عليدوست خراساني ،ص.235
.5احمدبن علي نجاشي ،ص.325
.6حسين عزيزي و پرويز رستگار ،ص.135
.7همان ،ص.136
.8نوراهلل عليدوست خراساني ،صص.223-222
.9محمدباقر مجلسي ،ج ،46ص.345

.1حسين عزيزي و پرويز رستگار ،صص.137-136
.2محمدبن عمر كشي ،رجال كشي ،تحقيق:سيد مهدي رجايي ،قم ،موسسه آل البيت1404 ،ق ،صص.237-236
.3نوراهلل عليدوست خراساني ،ص.223
.4اسد حيدر،ج ،3ص.61
.5احمد بن علي نجاشي ،ص.112
.6سيدحسين مدرسي طباطبايي ،ص.266
.7نوراهلل عليدوست خراساني ،صص.236-235
.8شيخ طوسي ،ص.259
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جان و ش��ناخته نش��دن شان به دوستی اهل بیت در زمان تقیه بوده است بسیار است 1.این
روایات در مورد زراره نیز بوده است لذا روایتی است که در آن امام صادق(ع) به عبداهلل
بن زراره فرمود  :س�لام مرا به پدرت برس��ان و به او بگو  :من برای حفظ جان و آثار و
موقعیت دینی تو گاهی از تو عیب جویی می کنم کار من مانند سوراخ نمودن سفینه برای
2
سالمت آن از آزار دشمنان و غاصبان است.
وی در ش��مار کسانی اس��ت که امام صادق(ع) به آنها مژده بهشت داد 3و فرمود  :بشارت
دهید مخبتین ( متواضعان و خاش��عان ) را به بهش��ت آنگاه فرمود  :اینان بریدبن معاویه ،
محمد بن مسلم  ،ابوبصیر ليث مرادی و زرارة بن اعین هستند 4.برید بن معاویه در زمان
5
حیات ابی عبداهلل (ع)از دنیا دفت.
دفتر حدیثي از او باقی اس��ت که علی بن عقبه بن خالداس��دی آن را روایت کرده است و
نزدیک به چهارصد نقل از این مولف در کتابهای حدیثی شیعه آمده است که بیشتر آن ها
6
از راوی دوم است .
هش��ام بن حکم کندی :یکی دیگر از چهره های معروف و شاگردان مبرز امام صادق (ع)
هش��ام بن حکم کندی اس��ت او در کوفه و واسط بزرگ شد و به عنوان تاجر به بغداد می
رفت .پس از مدتی در بغداد س��کونت گزید و برای تجارت به شهرهای مختلف سفر می
کرد و در همان زمان مردم را ارشاد می کرد و از حریم اهل بیت دفاع می نمود و با منكران
خدا به مباحثه می پرداخت به گونه ای در این کار اس��تاد بود که مخاطبان قادر به جواب
گفتن نبودند  .و از این راه عده زیادی را به توحید و یکتا پرستی کشانید هنگامی که هشام
در کوفه زندگی می کرد  ،کوفه پایگاهي شده بود برای اختالف مذاهب علم کالم كه اين
امردر آنجا به شدت رواج يافت و از اطراف کوفه علما و متفکران و دانشمندان می آمدند
و در آن جا جلس��ات علمی تش��کیل می دادند و در حقیقت کوفه محل بحث و مناظره و
7
درگیری بین اصحاب مختلف بود.
هشام فردی حاذق و در صنعت کالم حاضر جواب بود 8.عده ای برای این که در مباحثات
خود بر حضم پیروز ش��وند از علم کالم اس��تفاده می کردند و برای اين که صحت عقیده
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و نظ��ر خود را ثابت کنند و مس��لک خویش را به طرف ثابت کنند از سفس��طه اس��تفاده
می کردند .هش��ام بن حکم هنگام بحث و مناظره ب��ا نیرومندی و قدرت خاصی نظریات
متكلمان دیگر فرق اس�لام را كه تحت تاثیر فلسفه یونانی قرار گرفته بودند رد مي كرد و
در تمام مراحل با موفقيت از عهده بحث برمي آمد و به خاطر همین قدرت مناظره او بود
که امام صادق به او فرمود  « :یا ِهش��ا ْم التَکا ُد تَ َقع تَلوی َر ُج َلک اِذا َهمت بِا َال ِ
رض َطرت
مِث ُل َ
ک ّ
فیلکلم الناس فاتَق ال ّ ِزله َو َ
الش��فا َع ِة مِن َورائها ان ش��ااهلل » « 1ای هشام  ،تو با هردو
پایه به زمین نمی خوري به طوری که قادر به پاسخ گویی نباشی تا بخواهی به زمین بیفتی
پروازی می کنی ( به محض این که متوجه ش��دی مغلوب می ش��وی  ،خود را نجات می
دهی ) افرادی مانند تو باید با مردم س��خن گویند خود را از لغزش نگه دار ش��فاعت ما به
دنبالش می آید انشااهلل »
به هر حال تش��کیل این گونه مجالس س��بب ش��د که از طرف حکومت وقت جان وی به
خطر بیفتد چون از مناظرات قوی و مس��تدل او دریاره امامت و طرفداری از علویان آگاه
ش��ده بودند تا آن جا که هارون ا لرشید از فعالیت وسیع و گسترده او برتری وی بر بیشتر
اندش��مندان و رجال زمان خود مطلع ش��د و تصمیم به کشتن او گرفت اما یحیی بن خالد
برمکی از او دفاع کرد و محیط را برای او مس��اعد س��اخت  ،به گونه ای که نظرهارون را
2
نسبت به هشام تغيیر داد و هارون از قتل وی صرف نظر کرد.
هشام بن حکم علم فقه  ،حدیث و تفسیر را از محضر امام صادق(ع)کسب کرد و از اول
زندگی در خدمت ایش��ان بود و احادیث زیادی درباره احکام مختلف از آن بزرگوار نقل
کرده اس��ت .امام صادق (ع) او را احترام می کرد و مقدم وی را گرامی می داش��ت .وی
پس از رحلت امام صادق (ع)از محضر امام هفتم موسی بن جعفر(ع) علم زیادی آموخت
و چ��ون م��ورد توجه و عنایت این بزرگان بود به او اجازه می دادند که با مخالفان اس�لام
3
مناظره کند با این که امام صادق علیه السالم به تمام شاگردان خود این اجازه رانداده بود.
هش��ام امام صادق و فرزندش امام موس��ی کاظم (ع) را مالقات کرد و از آن رو احادیث
4
زیادی را روایت کرد و آنها ایشان را مدح کرده اند.
هش��ام در رش��ته های مختل��ف و متفاوت علوم تالیفات��ی دارد که بعض��ی از آنها را ذکر
م��ی کنی��م -1 :کت��اب امامت  -2دالئل حدوث اش��یا  -3ردب��ر زنادق��ه  -4ردبر ثنویت
(دوگانه پرستی) -5کتاب توحید  -6ردبر هشام جوالیقی  -7ردبر طبیعیون  -8پیرو جوان
.1محمدبن يعقوب كليني ،ج ،1ص.132
.2نوراهلل عليدوست خراساني ،ص.237
.3نوراهلل عليدوست خراساني ،ص.247
.4شيخ طوسي ،ص.259

.1شيخ طوسي ،ص258؛ احمدبن علي نجاشي ،ص.433
.2نوراهلل عليدوست خراساني ،صص.228-229
.3احمدبن يعقوب ،ج ،3ص.81
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 -9تدبی��ر  -10میزان -11میدان -12ردبر کس��ی که به امامت مفض��ول اعتقاد دارد -13
اخت�لاف م��ردم در امامت -14وصیت و ردبر منک��ران آن  -15جبر و قدر  -16حکمین
 -17دربر معترله در مورد طلحه و زبیر  -18قدر  -19الفاط  -20معرفت (شناخت)-21
استطاعت  -22هش��ت باب  -23چگونه فتح باب اخبار می شود  -24ردبر ارسطاطالیس
1
( در توحید )  -25ردبر معتزله  -26مجلسی درباره امامت  -27مجلسی درباره توحید.
جابرب��ن يزيد جعفی کوفی :جابر از امام باقر و امام صادق(ع) احادیثی نقل کرده اس��ت.
او در س��ال  128ي��ا  132هجری در دوران امام ص��ادق(ع) از دنیا رفت جابر تنها از امام
صادق (ع) هفتاد هزار حدیث روایت کرده است و اگر کسی احادیثی را که از او نقل شده
بررس��ی کند در می یابد که وی حامل اسرار علوم اهل بیت بوده و کرامتهایی از آنها برای
2
مردم بازگو می کرد که عقول آنان تاب شنیدن آن کرامات را نداشت.
یعقوب��ي در این باره که جابر از اس��رار علوم اهل بیت با خبر بود می نویس��د  :حميد بن
قحطبه گفت  :پدرم قحطبه به من خبر داد که در دوران حکومت بنی امیه وارد مسجد کوفه
شدم و جامه ای از پوست خز که درشت بود پوشیده بودم پیرمردسالخورده ای را دیدم که
مردم در اطرافش نشسته یودند و او در باره بنی امیه صحبت می کرد و می گفت در آینده
چه کارهایی انجام خواهد ش��د  .گفت  :در آن زمان مردی خروج خواهد کرد که معروف
به قحطبه است و فکر می کنم او همین اعرابی است به سوی من اشاره کردم قحطبه گفت
 :من به وحش��ت افتادم و از جای خود بلند شده به گوشه ای رفتم هنگامی که صحبت او
تمام شد گفت  :اگر بخواهم بگویم آن شخص تو هستی می گویم سپس سئوال کردم نام
3
این شخص چیست ؟ گفت  :جابرین یزید جعفی
ام��ام صادق(ع) برای حف��ظ جان جابر به او فرمود که اظهار جن��ون کند و او نیز این کار
را ک��رد و در اط��راف مس��حد کوفه می چرخی��د بچه ها اطراف او جمع می ش��دند و او
می گفت :منصور بن جمهور را امیری غیر مأمور می یابم.
پس از چند روز از طرف هش��ام بن عبدالملک والی کوفه دس��تور رس��ید که  :ش��نیده ام
ش��خصی به نام جابر در کوفه اس��ت او را پیدا کن و سرش را از بدن جدا ساز وبرای من
بفرس��ت حاکم کوفه از اطرافیان خود پرسید :آیا کسی را به این نام می شناسید؟ گفتند او
مردی اس��ت عالم و فاصل و محدث اما از وقتی که از س��فر حج برگش��ته مبتال به مرض
جنون شده است .اکنون هم در میدان مسجد سوار برني میشود و با کودکان بازی می کند.
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وقتی والی جابر را به این حال دید گفت خدا را سپاس��گزارم که دس��ت مرا به خون جابر
آلوده نساخت .و معلوم شد که امام برای حفظ جان جابر به او این دستور را داد ،او پس
از اطمینان از این که کشته نخواهد شد به حالت اول برگشت و چیزی نگذشت که منصور
1
بن جمهور به کوفه آمد و آنچه جابر خبر داده بود واقع شد.
عب��داهلل ب��ن ابی يعف��ور :عبداهلل بن اب��ی یعفور عبدی کوف��ی بود و از ی��اران امام باقر و
امام صادق(ع) بود وی بسیار مورد توجه امام صادق(ع) قرار داشت زیرا در امتثال او امر آن
بزرگوار و اطاعت از دستورهای وی ثابت قدم بود تا آن جا که به امام ششم عرض کرد :به
خدا سوگند اگر اناری را نصف کني و بگوی تصف این انار حالل و نصف دیگر آن حرام
اس��ت ش��هادت می دهم که آنچه گفتی حالل است ،حالل و آنچه گفتی حرام است حرام
می باشد .حضرت دو بار فرمود  :خدا تو را رحمت کند 2.عبداهلل در زمان امام صادق (ع)
3
از دنیا رفت او قاری قرآن بود و در مسجد کوفه قرائت قرآن می کرد.
نجاشی می نویسد ،عبدا . . .بن ابی یعفور دارای دو کتاب بوده است که عده ای از اصحاب
4
امام صادق (ع) از او روایت کرده اند.
ابوحمزه ثمالی :نام او ثابت بن دنیار اس��ت 5و کینه اش ابوحمزه ثمالی اس��ت او از موالی
کوفی  ،عالم و راوی سرشناس حدیث جامعه شیعه روزگار خود بود از امام سجاد و امام
باقر و صادق(ع) روایت کرده اس��ت 6.ابوحمزه ثقة و مورد اعتماد اس��ت اهل س��نت هم
7
روایات از او نقل می کنند و به ثقه بودن او معرف هستند.
از وی کتابهای��ی باق��ی اس��ت که عبارتن��د از - 1:کتاب الزهد - 2 8کتاب النوادر توس��ط
حس��ن بن محبوب از مؤلف روایت ش��ده  - 3رس��اله الحقوق  :ابوحمزه این رساله را از
امام سجاد (ع) روایت میکند - 4.دعای ابی حمزه متن دعا طوالنی است منسوب به امام
سجاد(ع)  9که در سحرهای ماه رمضان خوانده می شود.
مفض��ل بن عم��ر :عبداهلل مفضل بن عمر کوفی  ،صراف از موالی « جعفی » و رهبر مکتب
مفوضه و از غالت ش��یعه اس��ت 10نجاشی درباره او می گوید  :عده ای می گویند :که وی
.1نوراهلل عليدوست خراساني ،صص.228-229
.2محمدحسين المظفر ،االمام الصادق ،قم ،مؤسسه نشر االسالمي ،اول1409 ،ق ،ج ،2ص.231
.3احمدبن علي نجاشي ،ص.23
.4همان جا.
.5شيخ طوسي ،ص.90
.6سيدحسين مدرسي طباطبايي ،ص.443
.7محمدحسين المظفر ،ج ،2ص.135
.8شيخ طوسي ،ص.90
.9سيدحسين مدرسي طباطبايي ،صص.445–446
.10سيدحسين مدرسي طباطبايي ،ص.397

فاسد المذهب است و مصظرب الروایه.
بر خالف س��خن نجاش��ی در امالی شیخ صدوق آمده است که  :او بیشتر اوقات از مکتب
ام��ام صادق (ع) کس��ب فیض می ک��رد .وی مورد توجه ام��ام(ع) بود و درب��اره مقام و
شخصیت او همین بس که حضرت فرمود  :به خدایی که جز او خدایی نیست  ،مفضل بن
عمر بنده خوب خداست  .پس از فوت او امام هشتم 7فرمود  :مفضل مایه انس و راحتی
3
من بود 2.وی در دوران امامت امام کاظم پیش از سال  179درگذشت.
مفضل دارای تألیفاتی میباشند که عبارتند از :
4
 -1وصیته المفضل
5
 -2کت��اب فکر ف��ی بدء الخلق و الحث علی االعتبار  :این کتاب همان متنی اس��ت که با
نام توحید مفضل شهرت دارد به سبک مجموعه ای از درسهای امام صادق(ع) به مفضل
6
نوشته شده که امام ضمن آن برای وجود خدا استدالل آورده.
 -2االهلیجه  :متن نامه منسوب به امام صادق (ع) در پاسخ پرسشی از مفضل درباره وجود
توحی��د خداوند این متن ب��ه صورت گفته گویی میان امام صادق(ع) و یک طبیعت هندی
7
نوشته شده.
8
 -3کتاب علل الشرایع.
جابرب��ن حي��ان :جابرب��ن حی��ان صوف��ی طرس��وی یک��ی از ش��اگردان بن��ام ام��ام
جعف��ر ص��ادق(ع) اس��ت تاری��خ والدت او بی��ن س��الهای  103ت��ا  105هج��ری-
9
قم��ری اس��ت و در برخ��ی مناب��ع نی��ز س��ال  120هج��ری ذک��ر ش��ده اس��ت.
جابر در سفری به کوفه آمد و با امام جعفر صادق(ع) مالقات نمود و در ردیف شاگردان
10
و دوستان آن حضرت در آمد.
البته الزم به ذکر است که در مورد این که وی شاگرد امام صادق(ع) بوده یا نه اختالفاتی
وجود دارد استاد عبداهلل نعمه می نویسد :من پنجاه رساله خطی قدیمی از جابر دید ام که
1
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.1احمدبن علي نجاشي ،ص.416
.2محمدبن علی ابن بابويه قمي ،امالي شيخ صدوق ،تهران  ،كتابچي ،ششم ،1376 ،صص.16-15
.3سيدحسين مدرسي طباطبايي ،ص.397
.4شيخ طوسي ،ص.251
.5احمدبن علي نجاشي ،ص.416
.6سيدحسين مدرسي طباطبايي ،ص.398
.7همان جا.
.8احمدبن علي نجاشي ،ص.216
.9عبداهلل نعمه ،فالسفه شيعه ،مترجم:سيد جعفر غصنبان ،تهران ،بي نا ،اول ،1347 ،ص.207
.10عبدالعزيز س��يداالهل ،زندگاني جعفربن محمد االمام صادق عليه السالم،مترجم:حسين وجداني ،بي جا ،بي نا ،اول ،بي تا،
ص.90
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علی جعفر (ع)» و« حدثنی موالی
در آنه��ا عباراتی از قبیل « قال ابي جعف��ر(ع)» و « القی ّ
جعفر(ع)» نوش��ته شده اس��ت 1.اين خود گواه بر آن است که او شاگرد امام جعفر صادق
بوده است.
وقتی در مورد جابربن حیان از ش��هید مطهری سئوال ش��د که آیا جابربن حیان علم خود
را از امام صادق(ع) آموخته اس��ت ؟ او در پاس��خ چنین گفت « :قسمتی از این مطلب از
مجهوالت تاریخ اس��ت و هنوز تاریخ نتوانس��ته آن را صد در صد روشن کند آن مقدار که
هست همین است که این درسها را از امام صادق(ع) آموخت .البته هستند افرادی که به او
اعتماد ندارند و می گویند جابربن حیان دوره اش اندک متاخر از امام صادق(ع) است آنها
هم که میگویند متأخر اس��ت میگویند او شاگرد بعضی شاگردان امام صادق(ع) بوده است
ولی به هر حال آنهایی که نوشته اند به این مسئله اعتماد دارند و به همین عنوان نوشتهاند
که او این درس��ها را از امام صادق(ع) فرا گرفت و عمده این اس��ت که این علوم قبل از او
سابقه نداشته است و این نشان میدهد که حضرت شاگردان مختلفی داشته است»2
جابر از شخصیت های علمی است که به فلسفه ،منطق ،طب  ،ریاضیات  ،کیمیا  ،مکانیک،
هیئت  ،فلک و علوم دیگر اش��تغال ورزید ولی ش��هرت او در ش��یمی است 3او ابتکارات
جدیدی در شیمی به کار برد و دانش های تازه ای بر آن افزود .جرجی زیدان می نويسد:
تیزاب س��لطانی که تیزاب طال خور نیز به آن گفته میش��ود و از ترکیب اسیداس��تيک و
4
اسیدکلریدریک حاصل می شود از اختراعات جابر است.
آنچ��ه ت��ا کن��ون بیان ش��د ش��رح ح��ال مختص��ری از زندگ��ی چندت��ن از ش��اگردان
ام��ام ص��ادق(ع) اس��ت ولی همانط��ور که آم��د ش��اگردان امام ص��ادق(ع)را ت��ا چهار
ه��زار نف��ر ش��مرده اند اکنون ب��ه نام بعض��ی دیگر از این ش��اگردان اش��اره م��ی کنیم:
یحی��ی بن قاس��م  ،یوس��ف بن یعقوب  ،عبداهلل ب��ن بکیر  ،حمبل ب��ن دراج ، 5که نام
همگ��ی در کتاب رجال نجاش��ی آمده اس��ت .عطاء بن ابی ریاح ، 6س��لمان بن اعمش،7
عبداهلل بن ابی رافع  ،عبدالرحمن بن قاس��م ، 8عبداهلل بن عمر  ،روح بن قاس��م سلیمان بن
بالل ،هاشم بن اسماعیل  ،وهب بن مختار  ،ابراهیم بن طحان  ،عبدالعزیزبن مختار ، 9یحیی
.1عبداهلل نعمه ،ص.233
.2مرتضي مطهري ،ص.165
.3عبداهلل نعمه ،ص.205
.4عمادالدين حسين اصفهاني ،مجموعه زندگاني چهارده معصوم عليهم السالم ،پنجم ،بي جا ،مكتب قرآن ،بي تا ،ج ،2ص.259
.5احمدبن علي نجاشي ،ص.126-222
.6عبدالعزيز سيداالهل ،ص.49
.7علي اكبر نواب شيرازي ،ص.358
.8عبدالعزيز سيداالهل ،ص.48
.9محمدبن علي بن شهرآشوب ،مناقب آل ابيطالب عليه السالم ،محقق:يوسف البقايحي ،بيروت ،داراالضواء1412 ،ق ،ج.3

بن سعید انضاری ، 1سفیان ثوری
همچنین ش��ش تن از یاران امام صادق(ع) هس��تند که به اصحاب س��نة معروفند و همه
حدیث شناسان و رجال شناسان شیعه آنها را توثیق کرده و به جاللت قدرشان اذعان دارند
که عبارتند از -1 :جمیل بن دراج  -2عبداهلل بن مس��کان  -3عبداهلل بن بکیر  -4حماد بن
3
عیسی  -5حماد بن عثمان  -6ابان بن عثمان که همان ابان بن تغلب است .
محقق در العتبر می گوید :ش��اگردان سرش��ناس امام صادق(ع) از احادیث و پاسخهای آن
حضرت به مس��ائل تعداد چهار صد کتاب به رش��ته تحریر در آوردند که به دوران پس از
وی به اصول اربعمأة معروف ش��ده و و ش��یخ صدوق و طوس��ی در کتب چهارگانه خود
(کافی -من الیحضره القیه  ،تهذیب و اس��تبصار ) آنها را مرجع خود قرار دادند همچنین
ایشان عالوه بر چهارصد کتاب اصول ،صدها کتاب در حدیث و فقه و دیگر موضوعهای
4
اسالمی از سخنان امام نگارش کرده اند.
-6-2شکل گيری فقه جعفری و سبک جدید زندگی دینی شیعیان
ش��کي نيس��ت که فقه قانون نظام عالم بشریت و ناموس اجتماع اس��ت اين علم در میان
ش��یعیان به فقه جعفری معروف اس��ت یعنی به امام صادق(ع) نسبت داده شده است زیرا
قسمت عمده احکام فقه اسالمي بر طبق مذهب شیعه از آن حضرت روایت شده است 5و
در واقع آن حضرت با بنیان نهادن فقه جعفری ،بنیان گذار سبک جدیدی از زندگی دینی
برای شیعیان می باشند .
قس��مت عمده احکام فقه اسالمی بر طبق مذهب ش��یعه امامیه از آن حضرت است و آن
اندازه که از آن حضرت روايت نقل شده از هیچ یک ائمه نقل نگردیده به همین جهت فقه
6
شیعه امامیه  ،به فقه جعفری مشهور است.
عمادالدین حسین اصفهان در این باره می گوید :در سطح فرهنگ و معارف بشری قانونی
7
برای حفظ اجتماع از فقه جعفری استوارتر و جامع تر نیست.
فض��ل اهلل کمپانی نی��ز در این مورد می گوید  :تعلیمات فقهی ام��ام صادق (ع) که به فقه
جعفری مش��هور اس��ت همان فقه صحیح و اصیل اسالمی اس��ت که از مبدأ وحی بوسیله
پیغمبر اکرم جهت هدایت بشر نازل گردیده و امام (ع) چیزی از خود به آن اضافه ننموده
2
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.1علي بن عيسي اربلي ،ج ،2ص.328
.2عباس قمي ،نگاهي به زندگاني چهارده معصوم عليهم السالم ،قم ،نشر ناصر ،دهم ،1376،ص.233
.3دايره المعارف شيعه:زندگاني چهارده معصوم عليهم السالم ،ص.314
.4هاشم معروف ،ج ،2ص.260
.5سيد حسن موسوي ،ص.79
.6راه راستان دايره المعارف تشيع ،ص.300
.7عمادالدين حسين اصفهاني ،مجموعه زندگاني چهارده معصوم عليهم السالم ،ج ،2ص.255
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است زیرا هیچ امامی حق اضافه و کسر و تغییر و تبدیل حکمی در مسائل شرعی را ندارد
و مقنن قوانین آس��مان فقط ذات ذوالجالل پروردگار است و پیغمبر اکرم نیز وسیله ابالع
قوانین الهی بوده و جانشینان او هم مبین و مفسر احکام مذبور می باشند .پس در این مورد
نبایستی این امر برای بعضی ها مشتبه شود که حضرت صادق (ع) مانند رؤسای سایر فرقه
ها ،مکتبی بخصوص ایجاد کرده زیرا فرقه های مختلف اس�لامی به ذوق و س��لیقه خود
در اصول و فروع دین عقاید و آراء مخصوصی می آورند اما امام صادق(ع) با اس��تفاده از
فرصتی که بدس��ت آورده بود بدعت ها خرافات وارده به دین را که به تدریج تا آن زمان
حاصل ش��ده بود دور ساخت و حقایق احکام را تشریح و آیات قرآن را چنانچه منظور و
مقصود صاحب ش��ریعت بود برای مسلمانان تفس��یر نمود و فقه اسالمی را که مدت یک
قرن دستخوش هوا و هوس زعمای سقبفه و حکام اموی شده بود ،احیاء و تدوین نمود و
پر واضح اس��ت که پی بردن به حقایق این فقه که منشاء آسمانی دارد از عهده بشر خارج
اس��ت و هر قدر قوای عقلی و ذهنی انس��ان توسعه یابد باز از درک کلیه حقایق آن عاجز
1
خواهد بود.
منابع اصلی فقه شیعه کتاب قرآن سنت ( قول و فعل اهل بیت ) عقل و اجماع می باشد که
حجيت این ادله چهارگانه نزد علمای شیعه به اثبات رسیده است پس از قرآن فقه جعفری
دارای منبع سرشار و پر برکت از احادیث و روایات پیامبر بزرگ اسالم و پیشوایان معصوم
2
می باشد که می تواند پاسخگو و بر آورنده نیازهای جوامع مختلف باشد.
امام تمام توجه ش��یعیان را به اهل بیت جلب کرده و آنان را از تمسک به احادیث دیگران
باز می داش��ت این مهترین عامل ش��کل گیری فقه شیعه به صورتی مستقل و اصيل بود و
3
اهمیت آن از پیش تا حدودی در زندگی امام باقر (ع) تبیین شده بود.
-1-6-2امتیازات فقه جعفری نسبت به سایر مکاتب فقهی
فقه جعفری نسبت به سایر مکاتب فقهی دارای امتیازات زیر می باشد:
 -1حدیث و روایت  :همانطور که آمد احادیث امام صادق(ع)و س��ایر اهل بیت احاديث
ناب بود که از منبع وحی س��ر چش��مه می گرفت و همچنین امام صادق (ع) معیار کامل
ش��ناخت حدیث صحیح از غیر صحیح را بسیار روش��ن فرمود و ضمن ارزیابی احادیث
فرمود  :آنچه که مطابق کتاب خداست بپذیرید و عمل کنید و آنچه را که مخالف آن است
4
رد کنید.
.1فضل اهلل كمپاني ،ص.143
.2عقيقي بخشايشي ،ص.66
.3رسول جعفريان ،حيات فكري سياسي امامان شيعه ،ص.345
.4محمدبن يعقوب كليني ،ج ،1ص.472

 - 2امتی��از دیگری که مکتب فقهی امام صادق نس��بت ب��ه دیگر مکاتب و مدارس فقهی
داشت اعطا بهره خاص به عقل و اندیشه است به حدی که در اغلب موارد عقل را مالک
و معیار قرار می دهد و آن را به صورت یک معیار اصولی و شاخص دربرخورد با احادیث
مختلف به کار می برد ودر واقع برعقل واندیش��ه انسان که بار خالفت الهی را روی زمین
1
بردوش دارد میدان جوالن و فعالیت در نظرگاههای مختلف فقهی می دهد.
 - 3مفتوح بودن باب اجتهاد در فقه جعفری :در اینجا باید گفت که اجتهاد از دستاوردهای
فقه جعفری است برای استنباط احکام در زمان غیبت امام معصوم(ع).

.1عقيقي بخشايشي ،ص.11
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نتيجه
در زمان امام صادق (ع) به علت آش��فتگي اوضاع سياس��ي انقراض سلس��له اموي و روي
كار آمدن عباس��يان خلفا تسلط كمي بر امام و اوضاع فرهنگی جامعه داشتند و امام از اين
فرصت طاليي براي نش��ر افكار و عقايد ش��يعه وساماندهی یک س��بک علمی ـ فرهنگی
وحفظ و احیاء س��بک زندگی دینی ش��یعیان از مش��کالت بزرگ فرهنگی جامعه آن زمان
اس��تفاده كردند چنین فرصت طالئي با اين وس��عت از ميان ائمه تنها براي امام صادق(ع)
پيش آمد آن امام نيز در این زمینه همت گماش��تند و حتي با زيركي و درايت خود پاس��خ
بسياري از شبهات مطرح در جامعه آن روز را به مردم عرضه نمودند و اعلم بودنشان در
زمینه همه علوم دینی به اثبات رسید .
ام��ام صادق(ع) در واقع از بين دو جبهه سياس��ي و فرهنگ��ي  ،جبهه فرهنگي را انتخاب
نمودند كه علتش تاثير بنيادين اين راه بر جامعه اس�لامي و آماده سازي آن براي آينده بود
ايشان در اين راه از هيچ تالشي فرو گذار نكردند در جریان نهضت ترجمهو رویارویی با
افکار و اندیش��ه های جدید سبک جدیدی در علم وزندگی به مردم آموختند در مناظرات
خود نیز با اس��تداللهای محکم و بنیادین از مباتی دینی مس��لمانان دفاع نموده و با مبانی
نادرست مکاتب اهل سنت مبارزه کردند تا سبک زندگی دینی و فرهنگی شیعیان متأثر از
آن نگردد و در برابر غالیان که درواقع جریان های نادرست اعتقادی شیعه بودند ایستادند
تاسبک صحیح زندگی اعتقادی و فرهنگی شیعیان تحت تآثیر آنها قرار نگیرد.
و از آنجا كه مردم نيز تش��نه دريافت معارف اس�لامي بودند گرد امام جمع ش��دند و كار
امام بس��يار باال گرفت تا جايي كه بيش از چهار هزار شاگرد در رشته هاي علمي متفاوت
در دانش��گاه امام صادق (ع) به كس��ب علم و دانش پرداختند وکار تاجایی پیش رفت که
تعدادی از این ش��اگردان متخصص علوم مختلف ش��دند و امام مراجعان را به آنها ارجاع

می دادتد اینان در واقع افسران امام صادق(ع) در جنگ نرم فرهنگی بودند.
طيف وسيع فعاليت هاي فرهنگي امام صادق (ع) تا جايي بود كه حتي مكاتب اهل سنت
را ني��ز در ب��ر گرفت و برخی از صاحبان اين مكاتب ش��اگردي امام را كردند حاصل كار
ارزن��ده امام صادق (ع) س��بک جدیدی از زندگی دینی و تش��كيل فقه جعفري كه همان
مكتب ناب محمدي(ص) و ائمه معصومين :مي باش��د ،بود و با ظهور امام زمان (عج) در
آخر زمان بار ديگر احياء خواهد شد انشا ا...
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بررسی جایگاه تعلیم و تربیت به عنوان رویکردی از
سبک زندگی امام جعفر صادق(ع)

گالره امیری

1

چکیده:
آموزه های الهی ،گویای این اس��ت که یگانه رس��الت انبیاء الهی و جانشینان آنها ،هدایت
م��ردم به س��وی پروردگار اس��ت .امام صادق(ع) نی��ز همانند همه امامان معصوم ش��یعه،
سیاست ناب الهی و دینی را در روزگار خود به یادگار نهاده اند؛ بخش مهمی از تالشهای
فرهنگی روزگار امامت  34س��اله ایش��ان ،به منظور ارش��اد ،هدایتگری ،تربیت و اصل اح
امور اعتقادی بر اس��اس معارف ناب اهل بیت(ع) صورت گرفته اس��ت .امام صادق(ع) با
توجه به ش��رایط ویژه دوران خود ،سیاس��ت عدم قیام مس��لحانه علیه حاکمان جور و در
مقابل ،ایجاد نهضت بزرگ بیدارگری توده شیعه و آشنا کردن آنان با حقایق اسالمی را در
پیش گرفت .ایش��ان برای اجرای این سیاس��ت کالن از راهبردها وشیوه های خاصی بهره
گرفت که می توان به نهضت بزرگ تولید علم ،مبارزه با فرقه گرایی ها و  ...اشاره کرد .آن
حضرت با ایجاد بزرگترین دانشگاه اسالمی(دانشگاه جعفری) و سازماندهی فکری مکتب،
 .1دانش��جوی دکترا تاریخ اس�لام دانشگاه علوم تحقیقات تهران ،مدرس دانش��گاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه (گروه معارف
اسالمی)

تربیت ش��اگردان در رشته های خاص ،برپایی مناظرات و معرفی خط مشی تشیع موجب
انسجام میان مسلمانان گردید.
در این مقاله تالش بر آن اس��ت تا با اس��تفاده از متون مقدس اس�لامی ،ش��واهد تاريخی
و بکارگی��ری ش��یوههای پژوهش تاریخی ،به بررس��ی جایگاه تعلی��م و تربیت به عنوان
رویکردی از سبک زندگی امام جعفر صادق(ع) پرداخته شود.
واژگان کلیدی :امام جعفر صادق(ع) ،تعلیم و تربیت ،دانشگاه جعفری ،نهضت تولید علم
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مقدمه:
هر یک از پیش��وایان بزرگ دینی در عصر خود ،عهده دار ارشاد و رهبری جامعه اسالمی،
پاس��دار و نگهبان آئین اسالم بودند ،بی ش��ک خط مشی و شکل مبارزه هایی که انتخاب
می کردند ،بر اساس اوضاع و شرایط اجتماع ،ارزیابی قدرتها و جبهه گیری مخالفان اسالم
ب��ود .به همین جهت نحوه برنامه ها و عک��س العمل امامان ،در برابر حوادث عصر خود،
همیش��ه یکس��ان نبود ،بلکه گاهی به صورت مبارزه و قیام و گاهی به صورت تقیه جلوه
گر می شد(.پیش��وایی )606 :1353،بطور حتم امام جعفر ص��ادق(ع) در طلیعه حرکت و
نهضت علمی اس�لام ،در اوایل قرن دوم هجری ،همزمان با انتقال خالفت ،از سلس��ه بنی
امیه به آل عباس ،یکی از چهره های درخشان و مورد توجه و محل رجوع علمای اسالم
به خصوص طبقه محدثین ،فقها ،اهل کالم و مفسران قرآن به شمار می رفته است .روش
پیش��وای ششم نیز در نشر علوم مختلف ،ترویج حدیث ،تربیت شاگردان و ایجاد نهضت
علمی پیداست(.ابن ابیالحدید،بیتا1/18 :؛ خضری،بیتا)263:
کاوش و بررس��ی ابعاد وجودی و علمی آن امام همام ،بسیاری از حقایق پنهان ،در کیفیت
رشد،گسترش و شکل گیری فرهنگ و علوم اسالمی را ،روشن می نماید .کما اینکه شیوه
آن امام جلیل علوی ،در قلمرو سیاست ،تعلیم و تربیت و پرورش شاگردان عالم و متعهد،
در روزگار خ��ود می تواند برای همه علما و متفکران اعصار بعد درس��ی آموزنده باش��د.
(واعظزاده خراسانی)5 :1370،
در ای��ن مقاله تالش بر آن اس��ت تا با اس��تفاده از متون مقدس اس�لامی ،تحلیل نظریات
مورخان و با استفاده از شیوه پژوهشهای تاریخی به بررسی جایگاه تعلیم و تربیت بهعنوان
رویکردی از سبک زندگی امام جعفر صادق(ع) پرداخته شود .به این منظور ابتدا اشارهای
ب��ه جای��گاه علمی امام صادق(ع) و نهضت تولید علم داریم و س��پس گذری بر مناظرات
کالمی ،تنوع علوم و شاگردان امام صادق(ع) خواهیم داشت.
جایگاه علمی امام صادق(ع) و نهضت تولید علم:
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فروپاش��ی و اضمحالل حکومت امویان و شکل گیری دولت عباسیان ،فرصتی کافی برای
اشاعه و نشر علوم ،احکام شرع و تعالیم نبوی برای امام صادق(ع) فراهم نمود .امام(ع) در
طول دوران زندگانی خود ،با پنج تن از خلفای اموی و دو تن از خلفای بنی عباس معاصر
بود(مسعودى )3/297 :1374،و همین اوضاع و شرایط حاکم سبب شهرت و آوازه ایشان
در آن دوران گردید ،به گونه ای که از ویژگیهای مکتب روبه گس��ترش ایش��ان ،که دارای
چهار هزار ش��اگرد بود و همگی از علما و دانش��مندان بودند ،میتوان به آزادی بیان ،نقض
و ابرام در س��ایر حوزه های دینی و علوم طبیعی اش��اره نمود .در همان زمان که اندیش��ه
یونان بر اتکا به علوم نظری و مس��لمات و روش اس��تدالل تأکید داش��ت ،امام صادق(ع)
ِ
محسوسات
کاوشهای خود را در قالب روش تجربی انجام میداد و قرآن را ،که بر حجیت
متجلی در واقعیت موجود تأکید دارد و ما را به رد مسلمات و امور شایع تشویق مینماید،
تنها اتکای خود در این باره قرار داد .به همین دلیل اس��ت که دانش��گاه امام صادق(ع) در
مدینهی منوره مملو از دانش��مندان و اهل تخصص در تمامی زمینه های پیش��رفتهی علمی
آن روز بوده که ش��یمی ،طب ،جغرافیا و فلس��فه و نیز عل��وم دینی همچون علم الحدیث
و فق��ه ،نمون��ه های��ی از آن می باش��ند .از این رو امام هم��واره میفرم��ود« :علم و دانش
(آموخته های خود) را به رشتهی تحریر درآورید که تنها در این صورت قادر به حفظ آن
خواهید بود»(.کتانی)25 :1991،
اینگونه تأکید امام(ع) بر بُعد تجربی و کاوش علمی مداوم و مستمر ،شاگردان ایشان را به
فراگیری اندیشهی مکتب یونان آن هم بدون خلل وارد شدن به محورهای فکر و اندیشهی
اس�لامی قادر س��اخت .از این رو ،امام صادق(ع) موضوعاتی همچون جبر ،اختیار ،قضا و
قدر را بدون هیچگونه جمود و تحجری مورد بحث و گفتگو قرار میداد(.الجمری،جاللی،
)184 :1384
ایشان به شاگردان خود شیوهی عمل به دلیل استقرائی برای تحصیل معرفت در هر دو بُعد
انس��انیت و نظام هستی را آموزش میداد و قرآن را بهعنوان منبع الهی معرفت دینی معرفی
مینمود ،که این امر منجر به جهتدهی معرفت بشری میشد(.همان)186:
حضرت با تأس��یس دانشگاه چهار هزار نفرى در رشته هاى مختلف ,متخصصین بسیارى
در رش��تههاى کالم ،فقه ،حدیث ،طب ،ش��یمى و  ...تربیت کرد( .نس��اجیزواره38 :1386،
؛ خطیبی )140 :1386،براى درک عظمت گوش��هاى از دانش��گاه بىهمتاى اسالمى ،کافى
اس��ت گفته ش��ود که اصول چهارصدگانه حدیث و معارف اسالمى که تنها منبع اصلى و
اصیل کتابهاى معتبر چهارگانه «کافى ش��یخ کلینى ،م��ن الیحضره الفقیه صدوق و تهذیب
و اس��تبصار شیخ طوسى» محصول مستقیم ش��اگردان با کفایت امام صادق(ع) بوده است.
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(عقیقی بخشایشى)19 :1361،
امام صادق(ع) نهضت علمى و مذهبى خود را گسترش داده و عم ً
ال مدینه را حوزه درسى
قرار دادند که در آن هزاران پژوهنده مشتاق ،در رشتههاى گوناگون از محضر آن امام همام
بهره میگرفتند .شهرت علمى امام ،در بالد اسالمى آن چنان چشمگیر و زبانزد خاص و عام
بود که از نقاط بس��یار دور س��رزمینهاى اسالمى براى کسب فیض به مدینه و حوزه درس
ایشان مىآمدند و از دریاى بىکران علوم الهى بهره مىبردند .حتى بسیارى از متفکران غیر
مس��لمان نیز براى مذاکره علمى با امام به خدمتش مىرس��یدند و حضرت به میزان سطح
درک و علمشان پاسخ مىگفتند؛گاهى سطح علمى سوال کننده ایجاب مىکرد که حضرت
پاسخ علمى و فلسفى بدهد و گاهى پاسخ در حد ابطال دلیل خصم بودن و گاهى سادهتر
از آن(.اکبری)21 :1378،
با توجه به مسائل بیان شده ،امام صادق(ع) نهضت بزرگ تولید علم را برای تعمیق بیداری
اسالمی و معرفی تعالی ناب محمدی(ص) در زمینه های زیر ایجاد کرد:
 :1انتشار آموزههای عقیدتی ،اخالقی و عملی شریعت ناب اسالم :به این منظور بزرگترین
دانشگاه اسالمی (دانشگاه جعفری) را در مدینه بنا نهاد که مرکز بزرگ تولید علوم اسالمی
شد :2 .پرورش نخبگان علمی و فرهنگی  :3تعلیم شاخه های مختلف علوم (حیدر:1969،
)3/28
مناظرات کالمی امام صادق (ع):
یکی از ابزارهای کارآمد مس��لمانان و بویژه شیعیان در دفاع از مبانی و اصول آیین اسالم،
در ط��ول تاریخ این دین ،بح��ث و مناظره با مخالفان ،پیرامون مباحث اعتقادی و باورهای
کالمی این دین بوده است .در زمان امامت امام باقر(ع) و امام صادق(ع) با توجه به فضای
فکری بهوجود آمده ،جامعه اس�لامی پذیرای افکار و اندیشه های وارداتی از سرزمینهای
مفتوحه ش��د و زمینه و ش��رایط الزم برای طرح اندیشه های گوناگون فراهم آمد و خیلی
زود این ش��رایط ،پیامدها و آثار خود را نمایان ساخت(.مظفر281 :1368،؛مطهرى:1387،
 )157از این زمان به بعد رویکرد تکیه بر نص ،س��ماع و نقل حدیث ،تا حدودی به سوی
تحلیل عقلی حدیث و اجتهاد در آن متمایل شد .یکی از علل این تغیییرات ،بروز مکاتب
جدید فکری و گش��ایش باب مناظرات می��ان برخی از اصحاب امام صادق(ع) با مخالفان
بود .طبیعی اس��ت که بهره گیری از فن مناظره برای غلبه بر خصم ،مس��تلزم قدرت تحلیل
عقالن��ی و اجتهادی آموزههای حدیثی بود(.رنجبر )185 :1385،امام صادق(ع) به گروهی
از یاران خود چنین فرمود« :با مخالفان خود احتجاج کنید و راه هدایتی را که ش��ما بر آن
هستید (راه گمراهی را که آنان بر آن هستند) برایشان تبیین کنید و با آنان درباره والیت و
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وصایت علی(ع) مباهله کنید(.مفید71 :1413،؛ مجلسی)10/452 :1403،
ام��ام(ع) در تربی��ت نیروهای متخصص ،هدایت و س��ازماندهی مناظ��رات و احتجاجات
کالمی ،نقش خود را به خوبی ایفا کردند که مهمترین کوششهای ایشان را میتوان در موارد
ذیل خالصه کرد:
:1آموزش و توجه دادن به بهره گیری از قرآن ،سنت و عقل در مناظرات و تربیت شاگردان
متخصص در این زمینه(.طبرسی)2/245 :1386،
 :2تشویق و احترام به متکلمان (مفید)71 :1414،
 :3دفاع از برخی از ش��اگردان و دلداری آنان در برابر برخی از اتهامات و رهنمود دادن به
آنان مبنی بر اینکه از طرح و بحث مطالبی که مردم به آن ش��ناخت ندارند ،پرهیز کنند ،تا
مبادا مورد اتهام قرار گیرند(.طوسی)2/489 :1348،
 :4هدایت مناظرات و تبییین و تحلیل ش��یوه های مناظره ش��اگردان و بیان نقاط ضعف و
قوت مناظرات برخی از آنان و نهی مناظراتی که سخن ائمه(ع) در آن لحاظ نشود( .همان:
2/638؛ عابدی)29 : 1382،
تنوع علوم و شاگردان:
از ویژگیهاى امام صادق(ع) جامعیت در علوم مختلف بود؛ عظمت علمی ایش��ان در فقه،
تفسیر ،کالم ،فلسفه ،جبر و شیمی و  ...به صورت بارزی نمود یافته است(.حسینی:1385،
 )77برخی از کتابهای منسوب به آن حضرت عبارتند از :کتاب التوحید که آن حضرت امال
کرد و مفضل بن عمر آن را تحریر نمود (مجلس��ی ،)3/152 :1403،رس��اله اهوازیه(پاسخ
ب��ه والی اهواز) (آقا بزرگ تهرانی ،)2/485 :1364 ،رس��اله فی غنایم(پاس��خهای حضرت
در مورد خمس و غنایم) (ابن ش��عبه ،)331 :1382،نثرالدرر(کلمات قصار حضرت در آن
گردآوری ش��ده) (آقا بزرگ تهرانی ،)2/109 :1364 ،کتاب الحج که ابان بن عبدالملک آن
را نقل کرده اس��ت(.رجال النجاشی )14 :1374،بهجز موارد بیان شده نوشته های دیگری
نیز به آن حضرت منسوب است(.حسینی جاللی،بیتا)172 :
عدهاى از بزرگان ش��یعه چون هش��ام بن حکم ،محمدبن مس��لم ،ابان بنتغلب ،هشام بن
سالم ،مؤمن الطاق ،مفضل بن عمر ،جابربن حیا ن و ...از شاگردان و تربیتشدگان محضر
آن حضرت بودند که تعداد شاگردان ایشان را عدهاى از محققان و دانشمندان شیعه چهار
هزارتن دانس��تهاند و تنها از جواب س��والهایى که از آن حضرت مىشد ،چهار صد رساله
نگارش یافته است(.محققحلی،بیتا: )1/26بعضى از شاگردان امامصادق(ع) داراى آثار علمى
و ش��اگردان متعددى بودند ،بهعنوان نمونه هش��ام بن حکم س��ى و یک جلد کتاب نوشته
(فتال نیش��ابورى:1366،229؛ طبرس��ى )284 :1376،و جابربن حیاننیز بیش از دویست

جل��د کتاب در زمینههاى گوناگون به خصوصرش��تههاى عل��وم عقلى ،طبیعى ،فیزیک و
ش��یمى تصنیف کرده بود(.ابن ندیم:1381، )517،512ابان بن تغلب در مسجدالنبى جلسه
درس داشت و آنگاه که وارد مسجد مىشد ستونى را که پیامبر(ص) تکیه مىداد ،براى او
خالى مىکردند(.حیدر)1/55 :1969،
ش��اگردان امام از نقاط مختلف همچون :کوفه ،بصره ،واسط ،حجاز وسایر مناطق و نیز از
قبایل گوناگون مانند :بنىاس��د ،مخارق ،طى ،س��لیم ،غطفان ،ازد ،خزاعه ،خثعم ،مخزوم،
بن��ى ضبه ،قریش به ویژه بنىحارث بن عبدالمطلب وبنى الحس��ن بودند که به مکتب آن
حضرتپیوس��تند(.همان)1/37:به گفته ابنحجر عسقالنى ،فقها و محدثانى همچون :شعبه،
س��فیانثورى ،سفیان بن عینیه ،مالک ،ابنجریح ،ابوحنیفه ،وهیب بن خالد ،قطان ،ابوعاصم
و گروه انبوه دیگرى از آن حضرتحدیث نقل کردهاند(.ابن حجر عسقالنی:1404،)1/88

147

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

نتیجه گیری:
در تربیت اس�لامی پس از قرآن ،سنت و س��یره  ،اصلیترین منبع محسوب میشود چرا که
در قرآن بیان شده ،پیامبر اسالم اسوه نیکو برای شماست .پس از پیامبر(ص) ،منبع بزرگ
تعلیم و تربیت اس�لامی ،به خصوص برای تشیع ،س��نت و سیره معصومین(ع) است که
هادیان طریق و ناجی��ان غریقند .در میان ائمه معصومین(ع) ،امام جعفر صادق(ع) جایگاه
ویژه ای دارند؛ بر این اس��اس بررس��ی سیره و سخنان آن امام همام و استنباط و استخراج
اهداف و روشهای تربیتی از آنها دارای اهمیت ویژه ای است.امام صادق(ع) با تدوین فقه
و حدیث و نشر معارف اهل بیت ،تشیع را آسیب ناپذیر ساخت و سهم ایشان چنان بزرگ
است که مذهب شیعه را «مذهب جعفری» نامیدند .امام صادق(ع) با توجه به شرایط ویژه
دوران خود ،با ایجاد بزرگترین دانش��گاه اسالمی(دانش��گاه جعفری) و سازماندهی فکری
مکتب ،تربیت ش��اگردان در رش��ته های خاص و معرفی خط مشی تشیع موجب انسجام
میان مسلمانان گردید .حضرت با تأسیس دانشگاه چهار هزار نفرى در رشته هاى مختلف,
متخصصین بسیارى در رشته هاى کالم ،فقه ،حدیث ،طب ،شیمى و  ...تربیت کرد ،عالوه
بر آن با برگزاری جلسات مناظره و احتجاجات کالمی ،نقش خود را به خوبی ایفا کردند.
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منابع:
ابن ابیالحدید ،عبدالحمید( ،بیتا) ،شرح نهجالبالغه ،قم ،انتشارات کتابخانه آیت اهلل مرعشی
نجفی
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فاطمه بحری نجفی

چکیده:
هنگامی که در کالم الهی از انس��ان به عنوان اش��رف مخلوقات و جانشین پروردگار روی
زمین یاد می شود وبه فرشتگان برای سجده نمودن در مقابل این موجود امر می شود .این
همه نش��ان دهنده کرامت و جایگاه ادمی است .از نگاه ش��ریعت اسالمی انسان مجموعه
ای از اس��تعدادهای بالقوه اس��ت که برای به فعلیت در اوردن این استعدادها و توانایی ها
نیازمند تعلیم و تربیت است .تربیت عبارت است از شکوفا سازي استعدادها و جهت دهي
آن به س��وي کمال مطلوب .تربيت ضروريترين نياز انسان در زندگي است .انسان بدون
تربيت صحيح ره به جايي نميبرد ،نه از باغ زندگي خويش ميوه شيرينميچيند و نه کام
انس��انهاي ديگر را از ثمرات درخت وجود خود ش��يرين ميکند;و باالتر آنکه نه به درک
معناي انس��انيت نايل ميآيد و نه به فتح قلههايرفيع انسانيت دست مييازد .بدين جهت
تربي��ت عاليترين هدف پيامبران و اساس��يترينپيام کتب و اولي��ن و ضروريترين وظيفه
والدين است .ضرورت و اهميت تربيت،والدين را بر آن ميدارد که به اين مسووليتبزرگ
ارجي دو چندان نهند; برايايفاي درس��ت آن خود را به صالح و آگاهي از روش و فنون
تربيت مجهز بسازند و باالگو گرفتن از مربيان موفق در انجام دادن اين وظيفه مهم بکوشند.

مقدمه
اسالم عزیزعلم و دانش را نور می داند  .نوری که خدا آن را در قلبهای مستعد می پروراند
و او را به راه راس��ت و بندگی عاش��قانه و عارفانه فرا می خواند .سعادت و نیک فرجامی
آدمی در س��ایه این دانش به دس��ت می اید .علم آدمی را از تاریکی و ظلمت می رهاند و
او را به س��وی نور و روش��نایی رهنمون می س��ازد .آدمی چگونه می توانداز این منبع در
خشان رویگردان و بی بهره بماند  ،در حالیکه در آموزه های روایی،پی گیری آن حتی در
دوردست ترین سرزمین ها که چین کنایه ای از آن بوده سفارش شده است
انچه به دوره امامتحضرت امام صادق(ع) ويژگي خاصي بخشيده،استفاده از علم بيکران
امامت ،تربيت دانش طلبان و بنيان گذاريفکري و علمي مذهب تش��يع است .در اين باره
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بيشک معصومان عليهم الس�لام موفقترين مربيان و سيره قولي و عملي آنهامطمئنترين
الگو براي والدين در امر ظريف و پرپيچ و خم تربيت است.
ای��ن پژوهش یک مطالعه توصیفی اس��ت که با بررس��ی متون و کتب اس�لامی و دینی و
احادیث و جمع آوری مواردی که به سیره امام صادق(ع)در تعلیم و تربیت پرداخته است.
.بناب��ر اي��ن ائمه معصومين ما هم��ه راه واحدي را در خصوص تروي��ج معارف الهي طي
كرده اند،اما فرصتهاي پيش روي آنها لزوما براي نش��ر اين معارف يكس��ان نبوده اس��ت.
س��ران مذاهب چهار گانه اهل س��نت نيز از س��فره علم و معرفت ام��ام صادق(ع)ارتزاق
نموده اند .بسياري از احاديث كه راهنماي عملي ما در زندگي هستند نيز از زبان حضرت
امام صادق(ع)نقل ش��ده اس��ت.اينها همه نش��ان دهن��ده نقش پررنگ اين ام��ام همام مي
باش��د.حضرت امام صادق(ع)وظيفه و رس��التي را كه در زمينه نش��ر معارف اهل بيت بر
عهده داش��تند به بهترين نحو جلس��ات درس و بحث را به صورتي گس��ترده تشكيل داد
و ش��اگردان زيادي را در اين راه تربيت نمود.ايش��ان ش��الوده علمي قوي و اس��تواري را
پايه ريزي كرد كه تا به امروز راهنماي پيروان حقيقت مي باش��د.پس نامگذاري شيعه اثني
عش��ري به ش��يعه جعفري ريش��ه در نهضت مذهبي و علمي اين امام بزرگوار و ادامه اين
نهضت توسط شاگردان ايشان دارد.نهضت پوياي كه همچنان ادامه خواهد داشت.
با توجه به روایات و احادیث اس�لامی میتوان نتیجه گرفت تعلیم و تربیت که تبلور کامل
آن در مکتب متعالی اسالمی است هیچ مکتب دیگری قادر نیست انسان را به مقصد اصلی
حیات هدایت کرده و به خیر و س��عادت ابدی نایل س��ازد و اگر رهنمود وحی و مربیان
آسمانی نباشد انسان نمی تواند به منبع و مکتب دیگری تکیه کند
کلید واژه :تعلیم و تربیت،امام صادق(ع)،مکتب اسالم،آموزه های تربیتی
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چهار موضوع قابل توجهاست:
الف -دانش امام
ب -ويژگيهاي عصر آن حضرت که منجر به حرکت علمي و پايه ريزينهضت علمي شد
ج -اولويتها در نهضت علمي
د -شيوهها و اهداف و نتايج اين نهضت علمي
الف -دانش امام
ش��يخ مفيد مينويسد :آن قدر مردم از دانش حضرت نقل کردهاند که بهتمام شهرها منتشر
ش��ده و کران تا کران جهان را فرا گرفته است واز احدي از علماي اهلبيت عليهم السالم
اين مقدار احاديث نقلنش��ده اس��تبه اين ان��دازه که از آن حضرت نقل ش��ده .اصحاب
حديث،راوي��ان آن حضرت را با اختالف آرا و مذاهبش��ان گردآورده و عددش��انبه چهار
هزارتن رس��يده و آن قدر نش��انههاي آش��کار بر امامت آنحضرت ظاهر شده که دلها را
روشن و زبان مخالفان را از ايرادشبهه الل کرده است.
س��يد مؤمن ش��افعي نيز مينويسد :مناقب آن حضرت بسيار اس��ت تا آنجاکه شمارشگر
حساب ناتوان است از آن.
ابوحنيف��ه ميگفت :من هرگ��ز فقيهتر از جعفربن محمد ندي��دهام و اوحتما داناترين امت
اسالمي است.
حسن بن زياد ميگويد :از ابوحنيفه پرسيدم :به نظر تو چه کسي درفقه سرآمد است؟
گف��ت :جعفرب��ن محم��د .روزي منص��ور دوانيق��ي به منگف��ت :مردم توج��ه زيادي به
جعفربن محمد پيدا کردهاند و س��يل جمعيتبه س��وي او س��رازير شده است .پرسشهايي
دش��وار آماده کن و پاس��خهايشرا بخواه تا او از چشم مس��لمانان بيفتد .من چهل مسئله
دش��وارآماده ک��ردم .هنگامي که وارد مجلس ش��دم ،ديدم امام در س��مت راس��تمنصور
نشس��ته است .س�لام کردم و نشس��تم .منصور از من خواستس��واالتمرا بپرسم .من يک
يک س��ؤال ميکردم و حضرت در جواب ميفرمود :درمورد اين مس��ئله ،نظر ش��ما چنين
و اهلمدينه چنان اس��ت و فتواي خودرا نيز ميگفتند که گاه موافق و گاه مخالف ما بود.
ب -ويژگيهاي عصر آن حضرت
عص��ر امام ص��ادق(ع) همزمان با دو حکومتمرواني و عباس��ي بود کهان��واع تضييقها و
فش��ارها بر آن حضرت وارد ميش��د ،بارها او رابدون آن که جرمي مرتکب شود ،به تبعيد
ميبردند .ازجمله يکبار بههمراه پدرش به شام و بار ديگر در عصر عباسي به عراق رفت.
يکباردر زمان سفاح به حيره و چند بار در زمان منصور به حيره ،کوفه وبغداد رفت.
با اين بيان ،اين تحليل که حکومتگران به دليل نزاعهاي خود،فرصت آزار امام را نداشتند
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و حضرت در يک فضاي آرام به تاسيسنهضت علمي پرداخت ،به صورت مطلق پذيرفتني
نيس��ت ،بلکه امام باوجود آزارهاي موس��مي اموي و عباس��ي از هرنوع فرصتي اس��تفاده
ميکردت��ا نهضت علمي خ��ود را به راه اندازد و دليل عمده رويکرد حضرت،بس��ته بودن
راهه��اي ديگر بود .چنان چه امام از ناچاري عم��دا رو بهتقيه ميآورد .زيرا خلفا در صدد
بودند با کوچکترين بهانهاي حضرترا از س��ر راه خود بردارند .لذا منصور ميگفت :هذا
الش��جي معترضفي الحلق جعفربن محمد مثل اس��تخواني در گلو است که نه ميتوانفرو
برد و نه ميتوان بيرون افکند .برهمين اس��اس خلفا در صددبودند ولو به صورت توطئه،
حضرت را گرفتار و در نهايتشهيدکنند.
ج) اولويتها در نهضت علمي
ح��ال بايد توضيح داد که دراين مس��ير حضرت چه چيزي محت��واي ايننهضت علمي را
تعيين ميکرد؟
حقيقت اين است که جريان نفاق ،خطرناکترين انحرافي است که اززمان پيامبراکرم(ص)
ش��روع ش��ده و در آيات مختلفي بدان اشاره شدهاس��ت ،مانند آيات 7و  8سوره منافقين.
اي��ن حرکت هرچند در زمانپيامبر نتوانس��ت در صحنه اجتماعي ب��روز يابد ،اما از اولين
لحظاترحلت ،تمام هجمههاي منافقان به يکباره بر سر اهلبيت عليهمالسالم فرو ريخت.
لذا مرحوم عالمه طباطبايي مينويسد:
هنگامي که خالفت از اهلبيت عليهم الس�لام گرفته ش��د ،مردم روي اينجريان از آنها
روي گردان شدند و اهلبيت عليهم السالم در رديفاشخاص عادي بلکه به خاطر سياست
دولت وقت ،مطرود از جامعهشناخته شدند و در نتيجه مسلمانها از اهلبيت عليهم السالم
دورافتادن��د و از تربيت علمي و عملي آنان محروم ش��دند .البته امويانبه اين هم بس��نده
نکردند و با نصب علماي سفارشي خود ،کوشيدند ازمطرح شدن ائمهاطهار عليهم السالم
از اين طريق نيز جلوگيري کنند.چنانچه معاويه رس��ما اعالم کرد :کس��ي که علم و دانش
قرآن نزداوست ،عبداهلل بن سالم است و در زمان عبدالملک اعالم شد :کسي جزعطا حق
فتوا ندارد و اگر او نبود ،عبداهلل بن نجيع فتوا دهد،از س��وي ديگر مردم از تفسير قرآن نيز
چون علم اهلبيت عليهمالس�لام محروم ماندند با داس��تانهاي يهود و نصاري آميخته شد
ونوعي فرهنگ التقاطي در گذر ايام شکل گرفت .رفته رفته کهقيامهاي شيعي اوج گرفت و
گاه فضاهاي سياسي به داليلي باز شد ،دونظريه قيام مسلحانه و نهضت فرهنگي در اذهان
مطرح شد .چونقيامهاي مسلحانه به دليل اقتدار حکام اموي و عباسي عموما باشکست رو
به رو ميشد ،نهضت امام صادق(ع) به سوي حرکتي علميميتوانستسوق پيدا کند تا از
اين گذر عالوه بر پايان دادن بهرکود و س��کوت مرگبار فرهنگي ،اختالط و التقاط مذهبي
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و ديني وفرهنگي نيز زدوده شود .لذا اولويت در نهضت امام بر ترويج وشکوفايي فرهنگ
ديني و مذهبي و پاسخگويي به شبهات و رفع التقاطشکل گرفت.
د-شيوهها و اهداف نهضت علمي و فرهنگي
 -1تربيت راويان
از گذر ممنوعيت نقل احاديث در مدت زمان طوالني توس��ط حکام اموي،احس��اس نياز
ش��ديد به نقل روايات و سخن پيامبر(ص)،اميرمومنان(ع) ،امام(ع) را واميداشتبه تربيت
راويان در ابعادمختلف آن روي آورد .لذا اينک از آن امام در هر زمينهاي روايتوجود دارد
و اين است راز ناميده شدن مذهب به جعفري.
آري ،راويان با فراگرفتن هزاران حديث درعلومي چون تفسير ،فقه،تاريخ ،مواعظ ،اخالق،
کالم ،طب ،شيمي و ...سدي در برابر انحرافاتايجاد کردند .امام صادق(ع) ميفرمود :ابان
بن تغلب سي هزار حديثاز من روايت کرده است .پس آن ها را از من روايت کنيد.
محمدبن مس��لم هم ش��انزده هزار حديث از حضرت فرا گرفت .و حس��نبن عليوش��ا
ميگفت :من در مس��جد کوفه نه صد شيخ را ديدم که همهميگفتند :جعفربن محمد برايم
چنين گفت.
اي��ن حجم گس��ترده از راويان در واقع ،کمب��ود روايت از منبعبيپاي��ان امامت را در طي
دورههاي مختلف توانس��ت جبران کند و ازاين حيث امام به موفقیت الزم دس��ت یافت.
آري ،روايت از اين امام منحصر به ش��يعه نش��د و اهل س��نت نيزروايات فراواني در کتب
خود آوردند .ابن عقده و ش��يخ طوسي درکتاب رجال و محقق حلي در المعتبر و ديگران
آماري دادهاند کهمجموعا راويان از امام به چهار هزار نفر ميرس��ند و اکثر اصولاربعماءئه
از امام صادق(ع) است و همچنين اصول چهارصدگانه اساسيکتب اربعه شيعه (کافي ،من
اليحضره الفقيه ،التهذيب ،االستبصار)را تشکيل دادند.
 -2تربيت مبلغان و مناظره کنندگان
عالوه بر ايجاد خزائن اطالعات (راويان) که منابع خبري موثق تلقيميشدند ،حضرت به
ايجاد شبکهاي از شاگردان ويژه همت گمارد تا بهدومين هدف خود يعني زدودن اختالط
و التقاط همت گمارند و شبهاترا از چهره دين بزدايند .هشام بن حکم ،هشام بن سالم،
قيس ،مؤمنالطاق ،محمدبن نعمان ،حمران بن اعين و ...از اين دستشاگردانمبلغ هستند.
براي نمونه ،مناظرهاي از صدها مناظره را با همميخوانيم:
هشام بن سالم ميگويد :در محضر امام صادق(ع) بوديم که مردي ازشاميان وارد شد و به
امر امام نشست .امام پرسيد :چه ميخواهي؟
گفت :به من گفتهاند ش��ما داناترين مردم هس��تيد ،ميخواهم چند سؤالبکنم .امام پرسيد:
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درباره چه چيز؟
گف��ت :در ق��رآن ،از ح��روف مقطع��ه و از س��کون و رف��ع و نص��ب و ج��ر آن.
ام��ام فرم��ود :اي حمران! تو جواب بده .او گفت :من ميخواهم باخودتان س��خن بگويم.
امام فرمود :اگر بر او پيروز ش��دي ،بر منغلبه کردهاي! مرد شامي آن قدر از حمران سؤال
کرد و جواب ش��نيدکه خود خس��ته ش��د و درجواب امام که :خوب چه شد؟ گفت :مرد
توانايياس��ت .هرچه پرس��يدم ،جواب داد .آنگاه به توصيه امام حمران سواليپرس��يد و
مرد ش��امي در جواب آن درمانده ش��د .آنگاه خطاب به حضرتگفت :در نحو و ادبيات
ميخواهم با شما سخن بگويم .حضرت از ابانخواستبا او بحث کند و باز آن مرد ناتوان
ش��د .تقاضاي مباحثه درفقه کرد که امام زرارهبناعين را به وي معرفي کرد .در علم کالم،
مؤمن الطاق ،در اس��تطاعت ،حمزهبن محمد ،در توحيد ،هشام بن سالمو در امامت ،هشام
بن حکم را معرفي کردند و او مغلوب همه شد.
امام چنان خنديد که دندان هايش معلوم شد .مرد شامي گفت :گوياخواستي به من بفهماني
در ميان ش��يعيانت چنين مردمي هس��تند .امامپاس��خ داد .بلي! و در نهايت او نيز در جرگه
شيعيان داخل شد.
 -3برخورد با انحرافات ويژه
ام��ام عالوه ب��ر آن دو حرکت اصول��ي ،براي رفع انحراف��ات ويژه نيزميکوش��يد ،مانند
آنچ��ه از م��رام ابوحنيفه در ع��راق گريبان ش��يعيانرا گرفت��ه بود ،يعن��ي مذهب قياس.
چون در عراق تعداد زيادي از ش��يعيان نيز زندگي ميکردند و باس��نيها از حيث فرهنگي
و اجتماعي تا حدودي در آميخته بودند ،لذا احتمال تاثير پذيري از قياس وجود داش��ت.
يعن��ي يک آفت دروني کهميتوانستش��يعيان را تهديدکند ،لذا امام در محو مباني مذهب
قياسو استحسان تالش کرد.
مب��ارزه با برداش��تهاي جاهالنه و قرائتهاي س��ليقهاي از دين ني��ز درمکتب امام جايگاه
ويژهاي داش��ت و حضرت عالوه بر حرکت کلي و مس��يراصلي ،به صورت موردي با اين
انحرافات مبارزه ميکرد .از جمله آنها حکايت معروفي است که باهم ميخوانيم:
حضرت مردي را ديد که قيافهاي جذاب داشت و نزد مردم به تقوامشهور بود .او دو عدد
نان از دکان نانوايي دزديد و به س��رعت زيرجامهاش مخفي کرد و بعد هم دو عدد انار از
ميوه فروش��ي س��رقت کردو به راه افتاد .وقتي به مريضي مستمند رسيد ،آنها را به اوداد.
امام صادق(ع) ش��گفت زده نزد او رفت و گفت :چه ميکني؟ اوپاس��خ داد :دو عدد نان و
دو عدد انار برداش��تم .پس چهار خطا کردمو خدا ميفرمايد( :من جاء بالس��يئه فال يجزي
االمثله��ا); هرک��س کاربدي بکند کيفر نميبيند مگر مثل آن را .پ��س من چهار گناه دارم.
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از طرف ديگر چون خدا ميفرمايد( :من جاء بالحس��نه فله عش��رامثالها); هرکس يک کار
نيک انجام دهد ،برايش ده برابر ثوابهست .و من چون آن چهار چيز (دو نان و دو انار) را
به فقيردادم ،پس چهل حسنه دارم که اگر چهار گناه از آن کم کنم36،حسنه برايم ميماند!
ام��ام در برابر اين برداش��ت و قرائت ناص��واب که بر عدم درک واحاط��ه کامل به مباني
فهم آيات بنا ش��ده بود ،پاس��خ داد ک��ه (انمايتقبل اهلل م��ن المتقين)خداوند کار نيک را از
متقين قبولدارد .يعني اگر اصل عمل نامش��روع ش��د ،ثوابي بر آن نميتواندمترتب باش��د.
آري ،دوري از منبع وحي و اخبار اهلبيت رسالت ،سبب شد مردانيپاي به عرصه گذارند
و ادعاي فضل کنند که هرگز مباني فکري قرآنو دين را به خوبي نفهميدهاند و از اين روي
همواره ،خود وپيروانشان را به راه خطا رهنمون ميشوند.
رويكرد فكري ،آموزشي و پرورشي امام صادق عليه السالم
از اين نگاه ميتوان به رويكرد فكري ،آموزشي و پرورشي امام صادق عليه السالم پرداخت
و دانس��ت كه چرا ايش��ان در دوران بحران سياس��ي واجتماعي كه جامعه آن روز اسالم و
جهان اسالم را فرا گرفته بود و حكومتها دستبه دست ميشد به جنبش و قيام مسلحانه
دست نيازيد و خالفت و حكومت اسالمي را كه حق ايشان بود در دست نگرفت و حتي
در پاس��خ به پارهاي از دعوتها براي در دس��ت گرفتن پيش��وايي و رهبريقيام بر ضد
ي نام ه پيش��نهادي رانزد فرستاده
حكومت درحال فروپاش��ي امويان اقدامي نكرد بلكه حت 
ابوس��لمه معروف به وزير آلالبيت عليهم الس�لام را س��وزاند .پرس��ش اين است كه چرا
دو گون��ه رفتار از دو امام به يقين صورت ميپذي��رد و يكي قيام ميكند و ديگري نامه را
ميسوزاند؟ تعارض از كجا ناشي شده است؟
ب��ه ظاهر تعارض و تناقض به نظر ميرس��د كه اگ��ر در مقابل ظلم بايد قيام كرد و از هيچ
خطر پروا نكرد ،پس چرا امام صادق عليه السالم قيامنكرد ،بلكه در زندگي مطلقا راه تقيه
پيش گرفت و اگر بايد تقيهكرد و وظيفه امام اين اس��ت كه به تعليم و ارش��اد و هدايت
مردمبپردازد ،پس چرا امام حسين عليه السالم اين كار را نكرد؟
چرا در روش و رويكردهاي پيش��وايان ديني به اين امور متعارض و متناقضنما برخورد
ميكني��م؟ آي��ا اين تعارضها و تناقضه��ا همانند تعارضها و تناقضهايي اس��ت كه در
مسايل فقه و احكام وجود دارد؟
مشكل اينجاست كه همان گونه كه اگر در اخبار متعارض و متناقضي كه در فقه و احكام
نقل شده ،تعارضها حل نگردد و هر كس به خبر و حديثي تمسك جويد ،موجب ميشود
ك��ه هرج و مرج در فقه پديد آيد ،اگر در اين رويكردها و راهبردهاي مختلف پيش��وايان
از آن جمله امام حس��ين و امام حس��ن عليهم الس�لام و ديگر امامان و پيشواياندرود
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خداوند برايش��ان باد .تعارضه��ا و تناقضها برطرف نگردد ،موجب آن خواهد ش��د كه
هرج و مرج اخالقي و اجتماعي و سياسي پديد آيد و هر كس به هوا و هوس خود راهي
را پي��ش بگي��رد و بعد آن را با عملي كه در يك مورد معي��ن و يك زمان معين از يكي از
امامان و پيشوايان نقل شده توجيه و تفسير كند و فرد ديگري نيز بر پايههوس خود راهي
ديگر كه ضد آن است را پيش بگيرد و او نيز آن را به يكي از امامان و رفتارها ،گفتارهاي
گزينش��ي از آنان اس��تناد داده و آن را اصل بگيرد؛ و اين چنين است كه برخي ،با توجه به
اي��ن تفاوتها ،تعارضها و تناقضها بگويند كه اس�لام دين آخرت اس��ت و آن ديگري
بگويد دين حكومت و دنيا اس��ت نه دين آخرت .يكي حركتامام حسين عليه السالم را
حركت دنيوي در جهت رسيدن به خالفت و حكومتتوجيه كند و آن ديگري صلح امام
حس��ن عليه السالم ،كنارگيري امام زينالعابدين عليه السالم و سوزاندن نامه رهبر قيام و
جنبشهاي دوره پايانيحكومت اموي توس��ط امام صادق عليه الس�لام را نشان ازاخروي
بودن اسالم و غير دنياي بودن آن تفسير نمايد.
امام صادق عليه الس�لام در عصر و زماني واقع ش��د كه افزون ب��ر حوادث و رخدادهاي
سياس��ي يك سلس��له حوادث اجتماعي و پيچيدگيها و ابهامهايفكري و روحي پس از
ورود فرهنگ ها و آيينهاي فلسفي و انديشه از شاهنشاهيهاي ايران و روم ،پيدا شده بود.
در اين زمان پاسداري از سنگرهاي اعتقادي مهمترين امر به شمار ميآمد .مقتضيات زمان
امام صادق عليه السالم كه در نيمه نخست سده دوم هجري ميزيستبا زما ن سيدالشهدا
عليه السالم كه در حدود نيمه نخستسده يكم بود ،بسيار متفاوتبود.
آن كس كه س��ري پرش��ور دارد و طبع و مزاجش با آرامش سرسازش ندارد و خاموشي را
نپس��ندد براي توجيه رويكرد و رفتارهايش به شيوه پيامبر(ص) در صدر اسالم و جنبش
و قيامهاي ش��يعيان و به ويژه جنبشو نهضتحسيني استناد كند و آن ديگري كه مزاجي
عافي��ت طلب و گوش��هگير موضوع تقي��ه و راه و روش امام صادق عليه الس�لام يا ديگر
پيشوايانكه چنين روشي را برگزيدهاند استناد نمايد و به اين صورت رويكردها و رفتارها
و كنشها و واكنشهاي متفاوت اين پيش��وايانتنها ابزاري براي توجيه رويكردها خواهد
ش��د و كس��ي به سخن كسيگوش فرا نخواهد داد و جامعه و مكتب دچار هرج و مرج و
اضطرابميگردد.
با نگاهي دوباره به آن چه در آغاز گفتار گذشت رمز اين تعارضها و تناقض نماها دانسته
خواهد ش��د و پرده از راز فرو خواهد افتاد .چون پويايي درعين حال پايداري آموزهها و
گزارهها و روح زنده و س��يال و پوياي تعليمات اسالمي چنين تعارض و تناقض نماهايي
را ايجاب ميكند .اين تعارضها و تناقضها در واقع آموزش بهرهگيري و به كارگيري از
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شرايط و امكانات زمان و بهترين شيوه پاسخگويي به نيازهاي هر زمان است كه ميتوان از
آنها در راستاي تكامل انسانو جامعه انساني بهره گرفت و از آن سود برد .شهيد مطهري
درب��ارهدو رويكرد متفاوت دو امام صادق و امام حس��ين عليهماالس�لامميفرمايد :امام
حس��ين عليه السالم بدون پروا ،با آن كه قراين و نشانهها حتي گفتههاي خود آن حضرت
حكايت ميكرد كه ش��هيد خواهد ش��د ،قيام كرد ولي امام صادق عليه الس�لام با آن كه به
س��راغش رفتند ،اعتنا ننمود و قيام نكرد ،ترجيح داد كه در خانه بنش��يند و به كار تعليم و
ارشاد بپردازد.
ب��ه ظاهر تعارض و تناقض به نظر ميرس��د كه اگ��ر در مقابل ظلم بايد قيام كرد و از هيچ
خطر پروا نكرد ،پس چرا امام صادق عليه السالم قيامنكرد ،بلكه در زندگي مطلقا راه تقيه
پيش گرفت و اگر بايد تقيهكرد و وظيفه امام اين اس��ت كه به تعليم و ارش��اد و هدايت
مردمبپردازد ،پس چرا امام حسين عليه السالم اين كار را نكرد؟
ش��هيد مطهري با توجه به اوضاع سياس��ي عهد امام به اين پرسش پاسخ ميدهند و بيان
ض تنها بهش��رايط و مقتضيات زمان و
ميدارند كه اين رويكرد به ظاهر متناقض و متعار 
مكانبستگي داشته كه درسي آموزندهبراي رهروان راه پيشوايان راستين است تا بدانند كه
در ش��رايط مختلف ميتوانند رويكردهاي متفاوتي داشته باش��ند .امام صادق عليه السالم
ميدانس��ت كه بنيالعباس مانع آن خواهند شد كه حكومتبه اهلبيتپيامبر(ص) منتقل
ش��ود و در صورت پذيرفتن پيش��نهاد بدون هيچ تاثيرگذاري مثبت ،آن حضرت را شهيد
خواهند كرد .ايش��انميفرمايند :امام عليه الس�لام اگر ميدانست كه شهادت آن حضرت
براي اس�لام و مسلمين اثر بهتري دارد ،ش��هادت را انتخاب ميكرد .همان طوري كه امام
حس��ين عليه السالم به همين دليل شهادت را انتخاب كرد .در آن عصر كهبه خصوصيات
آن اشاره خواهيم كرد ،آن چيزي كه بهتر و مفيدتر بود رهبري يك نهضت علمي و فكري
و تربيتي بود كه اثر آن تا امروزهست .همان طوري كه در عصر امام حسين عليه السالم آن
نهضت ضرورت داشت و آن نيز آن طور به جا و مناسب بود كه اثرش هنوز باقي است.
جان مطلب همين جا است كه در همه اين كارها ،از قيام و جهاد و امر به معروف و نهي
از منكره��ا و از س��كوتها و تقيهها بايد بهاثر و نتيجه آنه��ا در آن موقع توجه كرد .اينها
اموري نيست كه به شكل يك امر تعبدي از قبيل وضو ،غسل ،نماز و روزه صورت بگيرد.
اث��ر اي��ن كارها در مواقع مختل��ف و زمان هاي مختلف و اوضاع و ش��رايط مختلف فرق
ميكند .گاهي اثر قيام و جهاد براي اس�لام نافعتر است و گاهي اثر سكوت و تقيه ،گاهي
ش��كل و صورت قيام فرق ميكند .همهاينها بس��تگي دارد به خصوصيت عصر و زمان و
اوضاع و احوال روز و يك تش��خيص عميق در اين مورد ضرورت دارد ،اشتباه تشخيص
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دادن زيانها به اسالم ميرساند.
آموزه هاي تربيتي از منظر امام صادق(ع)
پاس��دار حريم واليت ،امام جعفر صادق(ع) در هفدهم ربيع االول سال  83هـ.ق در مدينه
ديده به جهان گش��ود .دوران امامتش از سال  114هـ.ق شروع شد و مقارن بود با خالفت
پنج تن از خلفاي اموي و دو طاغوت عباس��ي ،آن بزرگوار در  25ش��وال سال  148هـ.ق
در سن  65سالگي توسط منصور دوانيقي مسموم شد و پيکر مطهرش در قبرستان بقيع به
خاک سپرده شد.
در زمان امامت آن حضرت بر اثر جنگ و ستيزهاي بني عباس براي براندازي حکومت بني
اميه و درگيري شديدي که آن ها با يکديگر داشتند ،فضاي مناسبي براي ايشان فراهم شد.
آن امام همام در اين فرصت توانس��ت وس��يع ترين دانشگاه اسالمي را پي ريزي کند و در
اين راس��تا توفيقات سرش��اري به دس��ت آورد ،به طوري که حدود  4هزار نفر از مجلس
درس او با واس��طه و بدون واس��طه استفاده مي کردند و بس��ياري از آنان به مقامات عالي
علمي و فقهي نايل ش��دند .امام صادق(ع) توس��ط شاگردانش دس��تورالعمل هاي فردي،
اخالقي ،اجتماعي و تربيتي را به مس��لمانان آموزش داد و از اين رهگذر موفق گرديد که
مکتب اهل بيت(ع) را به جهان معرفي کند .رهنمودهاي راهگش��اي آن بزرگوار در زمينه
فردي ،اجتماعي ،سياس��ي ،تربيتي و ...برگ ز ّريني در تاريخ ش��يعه مي باش��د که در اين
نوش��تار به بيان آموزه هاي تربيتي آن خواهيم پرداخت .اميد اس��ت که ره توش��ه اي باشد
براي پويندگان راه امامت و واليت.
دعوت به پيروي از اخالق حسنه
خاصي اختصاص ندارد.
نياز به اخالق حس��نه يک نياز بش��ري و انساني است و به جامعه ّ
حس��ن خلق آن قدر عظم��ت و ارزش دارد که هر کس به عمق و ژرفاي آن نمي رس��د،
چنان که امام صادق(ع) فرمود :اليکون حس��ن الخلق الاّ في ّ
کل ولي و صفي و اليعلم ما
في حقيقة حسن الخلق الاّ اللهّ تعالي؛ حسن خلق يافت نمي شود مگر در وجود دوستان و
برگزيدگان خداوند و آن چه در حقيقت خلق نيکوست ،جز خداوند متعال کسي نمي داند.
رئيس مکتب جعفري نه تنها به بيان اهميت و ارزش اخالق بس��نده نکرده ،بلکه در س��يره
خود براي ثمربخش بودن آن در جامعه به بيان موارد و مصداق هاي عيني آن نيز پرداخته
اس��ت تا مس��أله مذکور ،ملموس تر و محسوس تر ش��ود .از آن حضرت در مورد مکارم
حرمک و قول
اخالق سؤال شد ،فرمود :العفو ع ّمن ظلمک و صلة من قطعک و اعطاء من ّ
الحقّ ولو علي نفس��ک؛ گذش��ت از کسي که به تو ستم روا داشته است و ارتباط داشتن با
کسي که با تو قطع رابطه کرده است و عطا نمودن به کسي که تو را محروم ساخته و گفتن
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سخن حق هر چند به ضرر تو باشد.
ص��ادق آل مح ّمد(ص) در ادامه اين موضوع به ثمرات و فوايد اخالق نيک اش��اره نموده
الرزق؛ خوي نيک باعث افزايش روزي مي شود.
است و مي فرمايد :حسن الخلق يزيد في ّ
در روايتي ديگر ش��يعيان را به خوش رفتاري با خانواده س��فارش نموده و آن را موجب
طوالني شدن عمر مي داند و مي فرمايد :من حسن ّبره في اهل بيته زيد في عمره؛ هر کس
با خانواده خود ،خوش رفتاري کند ،عمرش طوالني مي شود.
هم چنين رعايت اصول اخالقي و توجه به آداب انساني و خوش برخوردي را از ويژگي
هاي مکتب تش��يع دانسته و آن را بر شيعيان راستين الزم شمرده و بر اجتناب از بد خلقي
تأکيد نموده است.
بيدارسازي وجدان ها
آموزه هاي الهي نشان مي دهد که انسان هر چند ممکن است در ظاهر حقايق را فراموش
کند ،ا ّما از درون هرگز دچار فراموش��ي حقايق نمي ش��ود و با مخاطب قرار دادن درون و
فطرتش مي توان او را نجات داد.
الس��موات و االرض و س��خّ ر
قرآن کريم در اين زمينه مي فرمايد :ولئن س��ألتهم من خلق ّ
ّ
ليقولن اللهّ ...؛ اگر از آن ها بپرسي که چه کسي آسمان ها و زمين را آفريد
الشمس و القمر
ّ
و خورشيد و ماه را به تسخير درآورد ،به يقين مي گويند خدا.
اين روش را در سيره امام صادق(ع) هم مي بينيم ؛ روشي که در آن ،امام از مخاطبش مي
خواهد که خود را در موقعيت فرض ش��ده ببيند و بفهمد که فطرتش چه مي جويد و چه
مي خواهد؟
مردي به خدمت آن حضرت آمد و گفت :اي فرزند رسول خدا! مرا با خدا آشنا کن .خدا
چيست؟ مجادله کنندگان بر من چيره شده اند و سرگردانم نموده اند .امام فرمود :اي بنده
خدا! آيا تا به حال س��وار کش��تي شده اي؟ گفت :آري .فرمود :آيا شده که کشتي بشکند و
کشتي ديگري براي نجات تو نباشد و امکان نجات با شنا را هم نداشته باشي .گفت :آري.
فرمود :در چنين حالتي به چيزي که بتواند از آن گرفتاري تو را نجات دهد ،دلبسته بودي؟
گفت :آري .فرمود :آن چيز همان خداس��ت که قادر بر نجات اس��ت ،آن جا که فريادرسي
نيست ،او فريادرس است.
تشويق به ّ
تفکر
کاربرد روش عقالني در نظام فکري اس�لام جايگاه مهمي دارد .به کارگيري قدرت تع ّمق
و ّ
تفکر به عنوان ابزار معرفت صحيح و هدايت گر انسان به سوي پيشرفت و تعالي است.
اساس تمام پيشرفت هاي ما ّدي و معنوي بشر در طول تاريخ ،انديشه و تعمق بوده است.
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اگر بشر قرن بيست و يکم از نظر صنعتي و تکنولوژي به موفقيت هاي چشمگيري دست
يافته ،بر اثر انديشه و تالش بوده است.
پيامب��ران ،امامان معص��وم(ع) و بندگان صالح خدا همگي اهل فک��ر و تع ّقل بوده اند .در
منزل��ت ابوذر غفاري امام صادق(ع) فرم��ود :کان اکثر عبادة ابي ذ ًّر التفکر و االعتبار؛ بيش
ترين عبادت ابوذر ،انديشه و عبرت اندوزي بود.
آن حضرت در س��يره رفتاري و عملي خود براي انديش��ه و ّ
تفکر ارزش وااليي قايل بود
و زيباترين و رس��اترين سخنان را درباره ارزش تع ّقل و ّ
تفکر در مسائل ديني بيان فرموده
است.ايشان در اين زمينه مي فرمايد :کسي که در دين خدا انديشه نکند ،اميد خيري در او
نيست .اگر يکي از دوستان ما در دين خود تف ّقه نکند و به مسائل و احکام آن آشنا نباشد،
به ديگران (مخالفين ما) محتاج مي شود و هرگاه به آن ها نياز پيدا کرد ،آنان او را در خط
انحراف و گمراهي قرار مي دهند در حالي که خودش نمي داند.
بهره گيري از افراد توانا
ششمين اختر تابناک آسمان واليت و امامت با ارزيابي قابليت ها و توانمندي هاي شاگردان
خود ،برخي از آن ها را براي پاسخ به سؤاالت و گفت و گوهاي علمي پرورش داده بود.
ب��ه عنوان مثال در مباح��ث کالم و مباحث اعتقادي به ويژه مس��ائل امامت ،افراد ممتاز و
برگزيده اي ،همچون :هشام بن سالم ،هشام بن حکم ،حمران بن اعين و ...را تربيت کرده
بود و به موقع از آن ها استفاده مي کرد.
هشام بن حکم مي گويد:مردي از شام وارد شد و به امام صادق(ع)گفت :مي خواهم چند
سؤال بکنم.حضرت پرسيد :درباره چه مي خواهي بپرسي؟ گفت :از قرآن .امام فرمود :اي
حم��ران! تو جواب بده .مرد گفت :م��ي خواهم با خودتان بحث کنم.امام فرمود :اگر بر او
غلبه کردي ،بر من پيروز ش��ده اي .مرد ش��امي آن قدر سؤال کرد و پاسخ صحيح شنيد که
خس��ته ش��د و به امام گفت :حمران مرد توانايي اس��ت.هرچه پرسيدم ،جواب داد .آن گاه
حمران به اشاره امام سؤالي پرسيد که او جوابي نداشت.
مرد اين بار تقاضاي پرسش درباره نحو کرد .امام او را به ابان بن تغلب حواله داد و در فقه
به زرارة بن اعين و در کالم به مؤمن ّ
الطاق و در توحيد به هش��ام بن س��الم و در امامت به
من معرفي کرد و او در تمام موارد مغلوب شد.
امام چنان خنديد که دندانش ظاهر شد .مرد شامي گفت :گويا مي خواستي به من بفهماني
که در ميان ش��يعيان چني��ن مردمي داري؟امام فرمود :همين طور اس��ت .آن مرد به جرگه
ش��يعيان پيوست .اين رويداد بيان گر انس��جام و تبليغ گروهي است که امام صادق(ع) در
مورد آن فرموده است :رحم اللهّ عبدا ً اجتمع مع آخر فتذ ّکر امرنا؛ خدا رحمت کند بنده اي
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را که با ديگري همراه شود تا دستورات ما را تبليغ کند.
راهنمايي و تذ ّکر
هر دانش��مندي هر چند توانمند باشد ،ولي معموالً داراي ضعف هايي است که بايد آن ها
را ب��ه ق ّوت مبدّ ل کند و اگر نقاط ق ّوتي دارد بايد بر آن ها تکيه زند تا بهتر مورد اس��تفاده
قرار گيرد.
امام صادق(ع) در ضمن جلس��ات درس��ي و يا در مالقات ها و نشس��ت هاي علمي که
با ش��اگردان خود داش��ت ،هرگاه به نقاط ضعف يا ق ّوت آنان برخ��ورد مي کرد ،هرگز از
يادآوري آن خودداري نمي کرد.
يونس بن يعقوب مي گويد :امام پس از آن که عدّ ه اي از ش��اگردان خود را براي بحث و
گفت و گو با يک مرد شامي فرا خواند ،در پايان به نقاط مثبت و منفي که در آن ها ديده
اشاره کرد.
درباره حمران بن اعين فرمود :اي حمران! تو در بحث سخني را دنبال مي کني و به نتيجه
مي رس��ي.به هش��ام بن سالم فرمود :مي خواهي بحث را دنبال کني و به نتيجه برساني ،ا ّما
توانايي نداري و به قيس بن ماصر فرمود :به هنگام گفت و گو به حق نزديک مي ش��وي،
ا ّم��ا از اخبار و احاديث پيامبر(ص) بس��يار فاصله مي گي��ري و حق را به باطل مي آميزي،
ا ّما بدان که سخن حق اگرچه کم باشد تو را از باطل بسيار بي نياز خواهد ساخت .سپس
افزود تو در بحث و مناظره جنب و جوش خوبي داري و بسيار حاذق و هوشيار هستي.
يونس بن يعقوب مي گويد :يک لحظه با خود گفتم که شبيه همين سخنان را آن بزرگوار
به هشام بن حکم خواهد گفت ،ا ّما ديدم که حضرت وي را مخاطب قرار داد ،فرمود :اي
هش��ام! پيش مي روي ،ا ّما همين که مي خواهي به زمين بخوري ،ناگهان پرواز مي کني و
مثل تو بايد با مردم س��خن بگويند .از لغزش بپرهيز که امداد شفاعت پشت سر تو خواهد
بود.
تبليغ عملي
مؤثرتري��ن روش امامان در عرصه تبليغ ،تبليغ عملي بود ،يعني خود ،تجس��م عالي ارزش
هاي انساني که همان ارزش هاي قرآني است ،بودند.
قرآن کريم آنان را که از خوبي ها مي گويند ،ا ّما خود به آن عمل نمي کنند ،مورد نکوهش
قرار مي دهد :يا ايها الّذين آمنوا لم تقولون ماال تفعلون...؛ اي کس��اني که ايمان آورده ايد!
چرا چيزي را که انجام نمي دهيد به مردم مي گوييد....
بيش ترين س��فارش امامان در عرصه تبليغ دين دعوت به تبليغ عملي بوده اس��ت .از نگاه
آنان عالم واقعي کسي است که عملش همراه با عمل باشد .امام صادق(ع) در اين زمينه مي
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فرمايد :العالم من صدّ ق فعله قوله و من لم يصدّ ق فعله قوله فليس بعال ٍم؛ عالم کسي است
که رفتار او گفتارش را تصديق کند و هر کس که کردار او س��خن وي را تصديق نکند او
بر خالف گفته اش باشد ،عالم نخواهد بود.
آن گوه��ر نبوي در روايت ديگر مي فرمايد :کونوا دع��اة النّاس باعمالکم و التکونوا دعاة
النّاس بالسنتکم؛ مردم را با عمل خود به نيکي ها دعوت کنيد نه با زبان خود .تأثير عميق
دعوت عملي از اين جا سرچش��مه مي گيرد که هرگاه ش��نونده بداند که گوينده از صميم
جان سخن مي گويد و به گفته خودش صد در صد اعتقاد و ايمان دارد ،گوش جان خود
را بر روي سخنان گوينده مي گشايد ،زيرا سخن کز دل برآيد الجرم بر دل نشيند.
دانش اندوزي
يکي از روش هاي تربيت ،تقويت بنيه هاي علمي اس��ت .ارزش علم و اهميت آن زماني
مش��خص مي ش��ود که در زندگي انسان ها راه پيدا کند و آن را جهت دهد .آيين اسالم از
روزي که در صحنه تاريک گيتي درخش��يد ،فکر و انديشه انسان ها را با نور ايمان روشن
س��اخت و براي زدودن غبار جهل و ناداني از وجود انس��ان ها ،تالش بي وقفه اي را آغاز
کرد .بزرگ رهبر جهان اسالم حضرت محمد(ص) در طول  23سال از آغاز بعثت تا روز
رحلت همواره مسلمانان را به کسب دانش ترغيب و تشويق مي کرد و ناداني را زمينه ساز
بدبختي و هالکت مردم به شمار مي آورد.
از منظر امام صادق(ع) علم و دانش نوري است که خداوند به قلب و دل هر کس بخواهد،
مي تاباند ،به همين جهت با عبارات حکيمانه اي ش��يعيان را به کس��ب دانش ترغيب مي
کرد.
آن بزرگوار در اين زمينه چنان گام برداشته است که براي شيعيان واقعي در اين مورد جاي
احب ان
عذر باقي نگذاش��ته اس��ت ،آن حضرت در معروف ترين کالم خود فرمود :لست ّ
اري ّ
فرط ضيع
الش ّ
فرط فان ّ
��اب منکم الاّ غادي ًا في حالين .ا ّما عالم ًا او متع ّلم ًا فان لم يفعل ّ
فان ضيع اثم و ان اثم سکن النّار؛ دوست ندارم جواني از شما را ببينم مگر اين که در يکي
از اين دو حالت صبح کند :يا عالم و دانشمند باشد و يا متع ّلم و آموزنده ،پس اگر در هيچ
کدام از اين دو حالت نبود ،کم کاري و کوتاهي کرده و در اين صورت عمر خود را ضايع
نموده و گناهکار است و نتيجه آن عذاب الهي خواهد بود.
استفاده از فرصت ها
در زندگي گاهي فرصت هايي به دس��ت مي آيد که ش��خص مي تواند از آن ها به بهترين
وجه براي بهبودي دين و دنياي خويش بهره گيرد .آينده نگري افراد س��بب مي ش��ود که
اي��ن فرصت هاي طاليي عاملي براي ارتقاء جاي��گاه معنوي و اجتماعي آنان گردد .بدون
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ش��ک از دس��ت دادن چنين فرصت هايي موجب غم و اندوه و پشيماني خواهد بود .امام
صادق(ع) در اين زمينه مي فرمايد :هر کس فرصتي را به دس��ت آورد و با اين حال منتظر
فرصت بهتري باش��د ،روزگار آن فرصت به دس��ت آمده را از دستش خواهد گرفت ،زيرا
عادت روزگار سلب فرصت ها و رسم زمانه از بين بردن موقعيت هاست.
ارتباط با نسل جوان
در تربيت اس�لامي هدايت و تربيت نس��ل جوان اهميت ويژه اي دارد .نوجوان قلبي پاک
حساس و عاطفي دارد .ارزش دادن به شخصيت بهترين شيوه ارتباط با اوست.
و روحي ّ
ش��يوه رفتاري امام صادق(ع) با جوانان و دس��تورالعمل هاي آن حضرت براي جوانان و
نحوه برخورد با آنان بهترين راهکار براي حل مشکالت و معضالت اين قشر است.
آن حضرت به سرعت پذيرش سجاياي اخالقي در نوجوانان و جوانان توجه نموده و اين
چنين مي فرمايد :عليک باالحداث فان ّهم اسرع الي ّ
کل خيرٍ؛ بر تو باد تربيت نوجوان ،زيرا
آنان زودتر از ديگران خوبي ها را مي پذيرند.
رعايت اعتدال
رعايت اعتدال و ميانه روي در مخارج و درآمدهاي زندگي موجب آسايش و رفاه خواهد
بود .اس��راف و تبذير موجب اختالل در نظم زندگي مي ش��ود و چه بسا جايگاه اجتماعي
ف��رد را متزلزل نموده و گاهي آبرو و ش��خصيت او را از بين مي ب��رد .معموالً افرادي که
ولخرجي مي کنند ،دچار تنگدس��تي و فقر مي ش��وند و س��پس از گردش ناماليم روزگار
الس��رف يورث الفقر و انّ القصد يورث
ش��کايت مي کنند .امام صادق(ع) مي فرمايد :انّ ّ
الغني؛ اسراف موجب فقر و ميانه روي سبب توانايي است.
تدبّر در قرآن
آخرين آموزه اي که از منظر امام جعفر صادق(ع) در اين نوشتار بدان اشاره مي شود ،تدبّر
در آيات قرآن اس��ت که هر فرد مس��لمان بنابر ظرفيت وجودي خود مي تواند از معارف،
حقايق و آموزه هاي قرآن اس��تفاده کند .امام معصوم(ع) با بيان هاي متنوع ،هدايت جويان
کوي سعادت را به انديشيدن در آيات قرآن تشويق و ترغيب نموده اند.
ص��ادق آل محمد(ص) در اين زمينه مي فرمايد :همانا ق��رآن جايگاه نور هدايت و چراغ
شب هاي تار است .پس شخص تيزبين بايد در آن دقّت کند و براي بهره مندي از پرتوش
نظر خويش را بگشايد ،زيرا که انديشيدن مايه زندگاني و حيات قلب انسان بيناست.
آن حضرت در جاي ديگر در مورد عدم ش��تاب در قرائت قرآن و توجه به محتواي آيات
مي فرمايد :قرآن با سرعت نبايد خوانده شود و بايد شمرده و با آهنگ خوش خوانده شود
و هرگاه به آيه اي که در آن نام بهشت برده شده است ،گذرکني آن جا بايست و از خداي

ع ّز و ّ
جل بهش��ت را بخواه و چون به آيه اي که در آن دوزخ ذکر ش��ده اس��ت ،گذر کني،
نزد آن نيز توقف کن و از دوزخ به خدا پناه ببر.
شش��مين اختر تابناک آس��مان واليت هم چنان که مردم را به تدبّر و تع ّمق در آيات قرآن
س��فارش مي کرد ،خود نيز در آيات قرآن تدبّ��ر و دقت مي نمود و در اين راه از خداوند
منّان توفيق طلب مي کرد .آن حضرت وقتي قرآن را در دس��ت مي گرفت،قبل از تالوت
به خداوند عرض مي کرد :خدايا! من شهادت مي دهم که اين قرآن از جانب تو بر پيامبر
نازل شده است و کالم توست که بر زبان پيامبر جاري شده است .خدايا نگاه کردنم را در
قرآن عبادت و قرائتم را ّ
تفکر و فکر کردنم را عبرت پذيري قرار بده و نيز قرائتم را قرائت
بدون تدبّر قرار مده و به من توفيق ده که در آيات قرآن و احکام آن تدبّر کنم بدرستي که
تو مهربان و رحيم هستي.
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نتيجه گيري:
دوران زندگ��ي امام صادق(ع)مصادف با دوران حكومت ظالمانه خلفاي عباس��ي بود.اين
خلفا در ظاهر س��عي داش��تند خودرا حامي اهل بيت عصمت و طهارت نش��ان دهند و در
اين خصوص دس��ت به نوعي ظاهر س��ازي بزنند.حضرت امام صادق (ع)از اين فرصت
جهت نش��ر احكام اس�لامي و نشر علوم و معارف اهل بيت اس��تفاده نمودند.ايشان راهي
را كه پدر بزرگوارش��ان حضرت امام باقر(ع)آغاز نموده بودند را به صورتي وسيع ترادامه
دادند.تش��كيل مجالس درس و بحث از اصلي ترين اقدامات امام صادق (ع)بود و ايش��ان
بيش از 4000شاگرد در اين راه تربيت نمودند.دوران امام صادق(ع)دوراني استثنايي جهت
گش��ودن افقهاي تازه علمي براي مسلمين و انتش��ار علوم اهل بيت در سرتاسر عالم بود.
ش��اگرداني كه امام صادق (ع)تربيت نمودند نيز توانستند در دوران اوج خفقان بني عباس
اين علوم و تعاليم را به ديگر مس��لمانان و شيفتگان مكتب اهل بيت انتقال دهند و امروزه
نيز حوزه هاي علميه و مراكز ديني ما از بركت اين تعاليم استفاده مي كنند.بي دليل نيست
كه ما شيعيان ا ثني عشري خود را شيعه جعفري مي ناميم.اين به دليل نقش اين امام همام
در انتشار تعاليم ناب اسالم است.
همان گونه كه ذكر كردم اين امكان در دوران امامت حضرت امام صادق(ع)فراهم گرديد
و ايش��ان نيز به بهترين نحو ممكن از اين فرصت استفاده نمودند.بنابر اين ائمه معصومين
م��ا همه راه واحدي را در خصوص ترويج مع��ارف الهي طي كرده اند،اما فرصتهاي پيش
روي آنها لزوما براي نش��ر اين معارف يكس��ان نبوده است .سران مذاهب چهار گانه اهل
س��نت نيز از س��فره علم و معرفت امام صادق(ع)ارتزاق نموده اند .بسياري از احاديث كه

راهنماي عملي ما در زندگي هستند نيز از زبان حضرت امام صادق(ع)نقل شده است.اينها
همه نشاندهنده نقش پررنگ اين امام همام مي باشد.
حضرت امام صادق(ع)وظيفه و رس��التي را كه در زمينه نش��ر مع��ارف اهل بيت بر عهده
داش��تند به بهترين شايشان جلس��ات درس و بحث را به صورتي گس��ترده تشكيل داد و
شاگردان زيادي را در اين راه تربيت نمود.شاگرداني كه توانستند اين معارف را زنده نگاه
دارند.پس نقش امام صادق (ع)در تاريخ ش��يعه ،به لحاظ رس��الت علمي كه توسط ايشان
به انجام رس��يد بسيار عظيم مي باشد.ايشان ش��الوده علمي قوي و استواري را پايه ريزي
كرد كه تا به امروز راهنماي پيروان حقيقت مي باش��د.پس نامگذاري شيعه اثني عشري به
شيعه جعفري ريشه در نهضت مذهبي و علمي اين امام بزرگوار و ادامه اين نهضت توسط
شاگردان ايشان دارد.نهضت پوياي كه همچنان ادامه خواهد داشت.
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منابع:
االرشاد،شیخ مفید،ج2ص174
انصاریان،حس��ین،مکتب علمی امام صادق(ع) ()1390تابستان،پیام فرهنگیان،ش مسلسل
،369ص23-22
بحاراالنوار،عالمه مجلسی،ج،68ص393
تقی حکیم،س��ید محمد()1369درس��هایی از مکتب ام��ام صادق (ع)،دفتر نش��ر فرهنگ
اسالمی،تهران
رمضانی،علی()1389اذر،دان��ش ان��دوزی در س��یره عمل��ی ام��ام صادق(ع)تربی��ت ،ش
مسلسل،238ص20-14
مطهری)1390(،تابستان،پیام فرهنگیان،ش مسلسل27ص68-66
مغنیه،محم��د ج��واد(1397ه ق)ارزش��های اخالق��ی در فقه ام��ام صادق،رادمنش،س��ید
محمد،انتشارات محمدی،تهران

تعلیم و تربیت از دیدگاه امام صادق(ع)

چکیده:
بی ش��ک جایگاه تعلیم و تربیت و علم آموزی در دین مبین اسالم,جایگاه بسیار ویژه ای
اس��ت.زیرا که با بکار گیری روش صحیح تعلیم و تربیت افق روشنی برای کسب معرفت
به خداوند و هستی و هر آنچه که نیاز به کسب علم دارد فراهم می گردد.از طرفی با نگاه
به شخصیت علمی امام صادق (ع),به زیبایی درمی یابیم که این بزرگوار روش ها و نکات
بس��یار ظریفی را در تعلیم و تربیت شاگردان خود به کار برده اند.بنابراین این مقاله در پی
پاسخ به این سؤال که روش کار امام و نکات مهم تربیتی ایشان چه بوده است,پدید آمده
است.در طی این مقاله که در آن از روش کتابخانه ای استفاده شده است,این یافته حاصل
ش��د که حضرت صادق(ع) با به��ره گیری از علم لدنی خود به تربیت ش��اگردانی همت
گمارده اند که به واقع میتوان گفت هرکدام پایه گذار علم و مدنی ارزشمند بوده انده,مانند
جابربن حیان که پدر علم شیمی لقب گرفته است.در دستگاه تربیتی ایشان بسیاری از افراد
غیر ش��یعی نیز حضور دارند که نش��ان از عمق آزاد اندیش��ی و منطق پروری امام را نشان
می دهد .همچنین مناظرات علمی گسترده امام با افراد مختلف غیر شیعی که در این مقاله
 .1مدرسه علمیه ریحانه
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چند نمونه از آنها بیان شده است بسیار جالب است.زیرا که در این مناظرات امام با منطقی
قوی و علمی غنی به پاسخگویی پرداخته اند.ایشان در تکریم شاگردانشان نیز بسیار دقت
به خرج میدادند.و این نمونه ها نکات زیبای تربیتی امام را نشان میدهد.پس میتوان نتیجه
گرفت که امام صادق(ع) در ارائه الگوی کامل علمی و تربیتی,هم در عصر خود و هم آینده
بی نظیر و ناب بوده اند.و برای این الگو س��ازی تالش بس��یاری کردند.ش��خصیت علمی
باالی امام صادق(ع) نه تنها مورد توجه عالمان شیعی قرار دارد بلکه در همه قرون متمادی
مورد توجه اکثر دانشمندان جهان است.
کلید واژگان :تعلیم و تربیت ,شخصیت علمی امام صادق(ع) ,تربیت شاگردان ,مناظرات,
الگوسازی.
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مقدمه:
از آن ج��ا ک��ه مس��ئله تعلی��م و تربی��ت یکی از مس��ائل مهم جوامع بش��ری به ش��مار
می رود،دیدگاه امام صادق(ع) به عنوان الگوی دین مبین اس�لام درباره تعلیم و تربیت و
روش آن مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.در اهمیت این بحث همین نکته بس که
با تعلیم و تربیت صحیح,افراد جامعه رو به بالندگی و ش��کوفایی استعدادها پیش خواهند
رف��ت و جای��گاه علمی و فرهنگی خود را بازخواهند ش��ناخت.هدف اصلی این مقاله در
روش��ن ش��دن بیش از پیش جایگاه علمی امام صادق(ع) و حرکت س��ازنده و رو به رشد
ایش��ان در عصر خود و عصرهای آینده اس��ت.این مقاله در پی پاس��خ به این سؤال پدید
آمده است که چه نکاتی در روش تعلیم و علم آموزی امام صادق(ع) نهفته است.توجه به
این نکته ضروری اس��ت که امام صادق(ع) با اتصال به منبع قدرت بی کران خداوندی و
بدون داش��تن معلمی مادی دارای علمی غنی بودند که توسط آن اقدام به تأسیس دانشگاه
علمی جامع و تربیت ش��اگردان برجس��ته نمودند.در این مقاله سعی شد با استفاده از منابع
غنی تاریخی,شخصیت عظیم علمی امام صادق(ع) حتی در منابع غیر شیعی مورد بررسی
ق��رار گی��رد و به انصاف باید گفت این امام همام با تالش��های گس��ترده خود در راه ارائه
الگوی علمی و دینی بس��یار زیبا عمل کردند و به گواه تاریخ شاگردانی تربیت نمودند که
پایه گذاران علمی و فرهنگی وااالیی برای نس��ل های آینده ش��دند.در این مقاله از روش
کتابخانه ای اس��تفاده ش��ده اس��ت که امید اس��ت با عنای��ت پروردگار م��ورد توجه قرار
گیرد.
بخش اول:معنای تعلیم و تربیت اسالمی
الف)تعریف تعلیم و تربیت اسالمی
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در رويكرد تربيتى اسالم معنای تعلیم و تربیت بیشتر ناظر بر مفهوم شكوفايى استعدادها
و بالفعل نمودن آنهاس��ت و در تكميل چنين برداش��تى از مقول��ه تربيت  ،علماى اخالق
به كس��ب عادات و رفتارها و درونى س��اختن آنها توجه خاص دارند .لذا مى توان نتيجه
گرفت كه در چنين رويكردى  ،انس��ان موجودى اس��ت مش��حون از قابليتها و تواناييهايى
نهفته و درونى كه بايد در جريان تربيت آش��كار ش��ود و به ظهور و بروز برس��د از سوى
ديگر ،بسيارى از خلقيات و صفات مطلوب بايد از طريق الگوگرايى و همانند سازى  ،در
وجود وى ايجاد ش��ود و او را به كمال برس��اند .بنابراین تربيت عبارت است از مجموعه
روش��ها و فنونى كه از آغاز تولد انس��ان  ،بلكه مدتها قبل از تولد بايد به كار گرفته ش��ود،
تا اس��تعدادهاى درونى بش��ر رش��د و نمو الزم را يافته و در مس��ير تكامل و تعالى قرار
گيرد.اساسا براى ساختن جامعه اى نمونه و تربيت انسان هاى كامل و سالم از نظر جسمى
و روحى  ،اصول و روش��هايى الزم است كه انس��ان در پرتو آنها بتواند به دور از هرگونه
انحراف  ،مسير سعادت و كمال را بپيمايد.
اي��ن روش ه��ا تح��ت عناوي��ن اح��كام و دس��تورات زندگ��ى ش��ناخته مى ش��وند .به
عب��ارت ديگ��ر تربيت عبارت اس��ت از مجموعه اعم��ال و رفتار و ش��يوه هايى كه قواى
جس��مانى  ،روان��ى و عقالن��ى انس��ان را ش��كوفا س��اخته تا آن ق��وا با نظام و س��ازمان
وي��ژه اى و ب��ا اس��تمداد از درون مترب��ى و ب��ه م��دد تالش ه��اى او به مي��زان توانايى
و اس��تعداد خود ،رش��د و پيش��رفت نمايد .بنابراي��ن تربيت صحيح عالوه ب��ر تلقينات و
آموزش هاى مس��تقيم و غيرمس��تقيم مربى به كوش��ش ه��ا و تحرك مترب��ى نيز مربوط
مى شود.
در اين ميان آنچه اهميت دارد ،ارائه كاملترين و سالم ترين و مطمئن ترين روش هاى تربيتى
است كه عالوه بر دربرداشتن همه ابعاد و نيازهاى زندگى انسان  ،او را به سعادت حقيقى و
زندگى جاودانه و فالح و رستگارى نزديك كند و از وضع موجود به كمال مطلوب برساند.
اين ش��يوه ها و اصول تربيتى اطمينان بخش را مى توان از زندگى و رفتار و گفتار اس��وه
هاى حقيقى بشر و پيشوايان راستين الهى به دست آورده و انتخاب نمود ،و آن همان سيره
تربيتى ائمه معصومين عليهم السالم و خاندان وحى است.
ب)تعریف علم از دیدگاه امام صادق(ع)
امام صادق(ع) علم را اینگونه تعریف میکنند“ :هرچیزی که به آدمی بیاموزند علم اس��ت”.
ومعتقد بود که بعد از اجرای احکام دین برای یک مس��لمان واجبتر از ادب و علم چیزی
نیس��ت.امام صادق(ع) اعتقاد داش��ت که نوع بش��ر در دوره طوالنی زندگانی خود در این
جهان فقط مدتهایی کوتاه را اختصاص به علم داده است و بیشتر از علم بری بوده است و

دو چیز او را از علم دور میکرد اول نداشتن مربی ومعلم تااینکه وی را تشویق به فراگرفتن
علوم نماید.دوم تنبلی انس��ان و اینکه چون فراگرفتن علم زحمت داش��ت انسان از آن کار
1
با زحمت می گریخت.
امام صادق عليه الس�لام مى فرمايند«:اگر مردم مى دانس��تند كه در طلب دانش چه چيزى
(نهفته ) است  ،هر آينه به دنبال آن مى رفتند ولو به قيمت ريخته شدن خونشان يا فرو رفتن
در اعماق درياها باشد2».باتوجه به این کالم امام صادق(ع) به اهمیت تعلیم و تعلم میتوان
پی برد.
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بخش دوم:روش علمى امام صادق( عليه السالم)
الف)مؤلفه های روش علمی امام صادق(ع)
امام صادق (عليه الس�لام) همانند جد بزرگوارش در برنامه خويش در مس��اله توليد علم
و تمدن س��ازي ،مولفه ها و ش��اخصه هايي را در نظر داشت که نمي توانست از آن عدول
کند .از نظر امام صادق (عليه السالم) نهضت نرم افزاري مي بايست بر دو پايه اصلي تعقل
و تعبد قرار گيرد .اصوال نهضتي در بعد انس��اني و تمدن س��ازي موفق و مطلوب است که
انس��ان را چنان که هس��ت بشناسد و او را موجودي تک بعدي به شمار نياورد .از اين رو،
همان اندازه که ناديده گرفتن معنويت و ابعاد روحي و رواني انس��ان ،به معناي شکس��ت
نهض��ت تولي��د علم و تمدني و هر طرح و پروژه ي ديگري اس��ت .ناديده گرفتن تعقل و
ابعاد عقالني و عقاليي نيز بهره اي جز اين نخواهد داشت.
انس��ان موجودي اس��ت که مي بايس��ت آرامش را در تعبد و آموزه هاي وحياني بجويد و
آسايش را با تعقل و به کارگيري عقل و عقالنيت و اين پيامبر دروني فراهم آورد .آرامش
و آسايش دو مؤلفه ي اصلي سعادت بشري است .اين دو مولفه دو بخش و دو بعد انساني
را تامين مي کند .پس براي رس��يدن به آرام��ش ،نيازمند وحي و آموزه هاي وحياني يعني
تعبد اس��ت و براي رسيدن به آس��ايش نيازمند آن است تا از عقالنيت به درستي بهره مند
گردد و آن را به خوبي به کار گيرد .از اين روس��ت که امام صادق (عليه الس�لام) همچون
پيامبر اکرم (صلي اهلل عليه و آله) بر عقالنيت و بهره گيري از آن تاکيد مي ورزيد.
از ديگ��ر ش��اخصه هايي که آن حضرت (عليه الس�لام) براي توليد عل��م مبتني بر اصول
وحياني و عقالني بيان مي دارد و بر آن باور دارد ،فرهنگ سازي است .به نظر آن حضرت
نمي توان بدون فرهنگ س��ازي از جامعه اميد داش��ت تا به اصول علمي عالقه مند باش��د
 .1مرکز مطالعات اسالمی استراسبورگ,مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق(ع),مترجم:ذبیح اهلل منصوری,چاپ
ششم,تهران:بدرقه جاویدان()1381ص201و202
.2حجتی,سید محمد باقر,آداب تعلیم و تعلم در اسالم.ص65

 .1محیطی,فرشته,امام صادق(ع) و بازسازی نهضت نرم افزاری و تولید علم,روزنامه کیهان
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و در راس��تاي تمدن س��ازي اقدام به تالش علمي و کوش��ش عملي نمايد .از اين جاست
که مس��اله ارزش علم و دانش آموزي در نظر آن حضرت (عليه الس�لام) بسيار مهم جلوه
مي کند و روايات بسياري در ترغيب و تشويق علم آموزي از آن حضرت وارد مي شود.
در اين راستا امام صادق (عليه السالم) خود به ايجاد کالس هاي متعدد آموزشي و کارگاه
هاي علم آموزي اقدام مي کند.
به نظر امام صادق (عليه السالم) علم مي بايست پويا ،اثرگذار ،کاربردي و پاسخ گو باشد.
از اين روس��ت که در دانش��گاه آن حضرت (عليه الس�لام) که اختصاص به علم خاصي
نداشت و همه علوم و فنون رايج تدريس مي شد ،نه تنها پويايي و اثرگذاري ،اصل است
بلکه تاکيد بر کاربردي و پاس��خ گو بودن به نيازهاي عصري ،اصل اساس��ي و شاخصه ي
اصلي است.
دانشگاه چهار هزار نفري آن حضرت تاکيدي است بر اصل فراگيري علوم و ايجاد فرهنگ
س��ازي عمومي در همه دانش هاي تمدن س��از و موثر از اين روست که به شاگردان خود
پاس��خ هايي را مي آموزد که متناس��ب با دانش هاي عصري آن روز اس��ت و به شاگردان
تعليم مي دهد که روش پاسخ گويي مي بايست با توجه به شرايط فردي و يا جمعي و نيز
1
با هدف حل مشکالت و معضالت بشري باشد.
ب)روش مطالعه طبیعت و پدیده های آن
امتي��از برجس��ته ام��ام جعف��ر ص��ادق علي��ه الس�لام در اي��ن ب��ود ك��ه ب��ا اس��تفاده
از ق��رآن مجي��د ب��ه ش��ناخت صحي��ح روش��هاى علم��ى توفي��ق ياف��ت .
آن هنگام كه امام صادق عليه السالم درباره خدا و توحيد بحث مى كند مى بينيم كه خط
گردش فكرى امام  ،مطالعه طبيعت و پديده هاى آن مى باشد ،آن هم مطالعه اى عينى و حسى .
خيان��ت عظي��م خلف��اى عباس��ى و مخصوص�� ًا م��أ م��ون ب��ه جامع��ه اس�لام و علم و
فرهن��گ اس�لامى در درجه اول اين بوده اس��ت كه  :ب��ه منظور دره��م كوبيدن عظمت
علم��ى خان��دان نب�� ّوت و ايج��اد دس��تگاهى در براب��ر دس��تگاه مذه��ب  ،دروازه هاى
جامع��ه اس�لامى را ب��ه روى روش��هاى علمى كهنه و فرس��وده يون��ان قديم ب��از كرد.
روش��هايى ك��ه درس��ت در قطب مخالف روش مش��اهده عين��ى طبيعت قرار داش��ت .
مس��لمين مى رفتند تا با اس��تفاده از روش تحقيقاتى قرآن و امام جعفر صادق عليه السالم
قدم در راه ش��ناخت صحيح طبيعت بردارند و نخس��تين محصول اين مكتب دراس�لام ،
شاگرد هوشمند امام صادق عليه السالم جابر بن حيّان است كه مى توان به حق او را پدر
ش��يمى لقب داد .امام جعفر صادق عليه السالم با استفاده از روشهاى صحيح علمى موفق

شد شاگردانى بزرگ تربيت كند و دريچه هاى دانش خود را به روى م ّلت اسالم باز كند.
ج)روش امام صادق(ع) در بازتولید علم
در انديش��ه و بينش امام صادق (عليه السالم) ترس و خطر اين که علم به بيراهه رود و از
اهداف اصلي خود منحرف ش��ود ،ترس روش��ن و پرواضحي است .نمي توان اميد داشت
که علم در مس��ير خود حرکت کند و به بيراهه در اهداف و مقصد نرود .س��وء استفاده از
علم همواره وجود داشته و دارد ،چنان که علم بدون نقد ،تحليل و بازتوليد ،هرگز به کمال
نمي رسد .در بينش امام صادق (عليه السالم) براي رسيدن به علم کامل ،مفيد و کاربردي
و س��ازنده ،الزم اس��ت همواره از همه جهات مورد نقد و بررسي و باز توليد قرار گيرد تا
2
به بيراهه نرود و در راستاي اهداف ضد بشري به کار گرفته نشود.
امام صادق (عليه الس�لام) در روايات بس��ياري به اين مهم و ش��اخصه ها توجه داشته و
اهتم��ام مي ورزد .از اين رو همواره آثار علمي گذش��تگان را نقد مي کند و اش��کاالت و
نارس��ايي هاي آن را باز مي نماياند .علوم موجود زمانه خود از فلس��فه و کالم و نجوم و
ادبي��ات و فق��ه و قان��ون و نظام هاي حکومتي را نقد و بررس��ي و تحليل مي کند و نقاط
ضع��ف و ق��وت ها آن ها را م��ي نماياند و با باز توليد علوم موجود زمانه ،مي کوش��د تا
کارآيي آن ها را حفظ يا افزايش دهد.
نگاهي گذرا به گزارش ها و روايات و اخبار مي تواند اين مطلب را به خوبي نشان بدهد
و معلوم کند که آن حضرت (عليه السالم) تمدن اسالمي را چنان قدرتمند و سازنده و پويا
نمايد که آثار آن تا سده هاي چهارم و پنجم هجري بر جاي ماند .بنابراين براي رسيدن به
نهضت توليد علم و تمدن سازي مدرن الزم است شاخصه هاي مطرح شده از سوي امام
صادق (عليه الس�لام) دوباره مورد توجه و بازخواني قرار گيرد و دس��تگاه معرفتي جامعه
اسالمي برپايه تعبد و عقالنيت بازسازي شود
امام صادق (عليه السالم) براي اين کار از سه راه وارد شد:
اول تشکيل جلسات درس که در مسجد رسول خدا (صلي اهلل عليه و آله) تشکيل مي شد
و ورود به آن براي همه اعم از شيعه و اهل سنت و غير آنان آزاد بود.
دوم تش��کيل مجال��س خصوصي که اغلب در منزل آن حض��رت انجام مي گرفت و فقط
اشخاص خاص در آن شرکت مي کردند.
سوم تربيت شاگردان بحاث و مبلغ امثال هشام بن حکم و مؤمن طاق 3و ديگران که همه
ج��ا تبليغ مي کردن��د و بدعت گذاران و مدعيان زعامت ديني از دستش��ان خواب راحت
1
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 .1همان
 .2محیطی,فرشته,امام صادق(ع) و بازسازی نهضت نرم افزاری و تولید علم,روزنامه کیهان
 .3ابوجعفر احول

.1شیخ مفید,االرشاد,قم:منشورات مکتبه بصیرتی,ص271
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نداشتند.
ارباب حديث نام راويان موثق را که از سوي حضرت نقل حديث کرده اند به چهار هزار
نفر رس��انده اند که همه با اختالف آراء و نظراتي که داش��تند از آن حضرت نقل روايت
کرده اند
بخش سوم:شاگردان امام صادق(ع)
الف)تأسیس نهضت علمی و فرهنگی برای تربیت شاگردان
براي نهادينه س��ازي توليد علم ،آن حضرت تشکيالت علمي منسجمي را پايه ريزي کرد.
براي تامين نيازهاي مالي با اس��تفاده از خمس و ديگر امکانات مادي ،دانشمندان جوان را
در راستاي توليد علم واقعي مبتني بر اصول شيعي بسيج نمود .اين اقدام امام صادق (عليه
السالم) موجب شد تا حرکت هاي علمي فرد محور نشود و با از دست رفتن دانشمندي،
علم به قهقرا نرود ،بلکه ديگر شاگردان آن را ادامه دهند و به نهايت و بلوغ رسانند .چنين
اس��ت که پس از مرگ هر ش��اگردي آن علم را به شاگردان ديگر منتقل کرده و دانشمندان
ش��يعي در همه علوم س��رآمد روزگار مي گردند .شاگردان امام باقر (ع) پس از درگذشت
آن حضرت به گرد ش��مع وجود امام صادق (ع) حلقه زدند .امام عليه السالم نيز با جذب
ش��اگردان جديد به تاس��يس يک نهضت عظيم فکري و فرهنگي بالن��ده مبادرت ورزيد،
بهگونهاي که طولي نکش��يد مس��جد نبوي در مدينه منوره و مس��جد کوفه در ش��هر کوفه
بهدانشگاهي عظيم تبديل شد .درگيري شديد بين بنيعباس و بنياميه ،آنان را آن چنان به
خود مش��غول کرده بود ،که فرصتي طاليي براي امام صادق (ع) و يارانش به دس��ت آمد،
آن حضرت با استفاده از اين فرصت به بازسازي و نوسازي فرهنگ ناب اسالم پرداخت و
شيفتگان مکتب حق از اطراف و اکناف ،از بصره ،کوفه ،واسط ،يمن و نقاط مختلف حجاز
به مرکز اس�لام; يعني مدينه ،س��رازير شدند و چون پروانگاني دلباخته به گرد شمع وجود
امام صادق (ع) تجمع کردند.
ب)تعداد شاگردان
1
روز به روز به تعداد شاگردان ميافزود ،به گونهاي که تعداد آنها به چهار هزار نفر رسيد.
ش��يخ طوس��ي(وفات یافته  460ه.ق)درکتاب رجال خود تعداد ش��اگردان امام صادق (ع)
را 3197مرد و  12زن نام ميبرد .در اين دانش��گاه عظيم صدها مجتهد ،اس��تاد ،دانش��مند
و محقق تربيت ش��دند ،که هر کداماز ش��خصيتهاي بزرگ علمي به ش��مار ميآمدند ،و
گروهي از آنان داراي آثار علمي و ش��اگردان متعدد ش��دند .ش��يخ مفيد(وفات یافته 413
ه.ق)مينويس��د« :به قدري علوم از امام صادق (ع) نقل ش��ده که در همه جا پخش ش��ده،
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و زب��ان ب��ه زبان ب��ه گردش درآمده اس��ت ،و از هيچ ي��ک از افراد خاندان رس��الت ،آن
هم��ه علم و حديث ،نقل نش��ده اس��ت 1».در آن عصر ،هزارها نف��ر از محضر علمى امام
به��ره م��ى بردن��د .جميل د ّراج  ،عبد اللهّ بن مس��كان  ،اب��ان بن تغل��ب  ،ابوحمزه ثمالى
و فقه��اى ب��زرگ و محدثين عاليمقام ديگر همه از ش��اگردان امام عليه الس�لام بوده اند.
مى نويس��ند :وقتى كه حضرتش به كرسى درس جلوس مى فرمود صدها تن عالم و فقيه
و متك ّل��م محضرش را پر مى كردند و تعداد ش��اگردان آن حض��رت را تا چهار هزار نفر
ثبت كرده اند .در گزارش هاي تاريخي از جابربن حيان به عنوان بنيانگذار علم ش��يمي و
از ابن هش��ام به عنوان بنيانگذار علم اصول و مانند آن ياد مي ش��ود که بيانگر ميزان نقش
امام صادق (عليه السالم) در ايجاد نهضت علمي توليد علم و تمدن سازي است .شاگردان
ام��ام از نق��اط مختل��ف همچون کوفه ،بصره ،واس��ط ،حجاز و امثال اينه��ا و نيز از قبائل
گوناگون مانند :بنياسد ،مخارق ،طي ،سليم ،غطفان ،ازد ،خزاعه ،خثعم ،مخزوم ،بنيضيه،
قري��ش بويژه بنيح��ارث بن عبدالمطلب و بنيالحس��ن بودند که ب��ه مکتب آن حضرت
ميپيوس��تند.در وسعت دانشگاه امام همين قدر بس که «حسن بن علي بن زياد وشاء» که
از شاگردان امام رضا عليهالسالم و از محدثان بزرگ بوده (و طبعا سالها پس از امام صادق
عليهالس�لام زندگي ميکرده) ،ميگفت« :در مسجد کوفه نهصد نفر استاد حديث مشاهده
کردم که همگي از جعفر بن محمد حديث نقل ميکردند».امام صادق عليهالسالم هر يک از
شاگردان خود را در رشتهاي که با ذوق و قريحهي او سازگار بود ،تشويق و تعليم مينمود
و در نتيجه ،هر کدام از آنها در يک يا دو رش��ته از علوم مانند :حديث ،تفس��ير ،علم کالم،
و امثال اينها تخصص پيدا ميکردند.
ج)شاگردان غیر شیعی
ش��اگردان امام صادق (ع) به ش��يعيان انحصار نداشتند ،بلکه ديگران نيز از خرمن فيض او
خوشه ميچيدند .مالک ،پيشواي فرقه «مالکي» در ضمن گفتاري گويد« :در علم و عبادت
و پاکزيستي ،برتر از جعفر بن محمد (ع) هيچ چشمي نديده ،و هيچ گوشي نشنيده و به
قلب هيچ بش��ري خطور نکرده است 2».ابوحنيفه پيشواي فرقه حنفي ،دو سال شاگرد امام
صادق (ع) بود ،به طوري که اين دو س��ال را اس��اس و سرمايه اصلي علوم خود دانسته و
ميگويد« :لوال السنتان لهلک نعمان; اگر آن دو سال نبود ،نعمان هالک ميشد ».همچنین
امام صادق عليهالس�لام با تمام جريانهاي فکري و عقيدتي آن روز برخورد کرد و موضع
اسالم و تشيع را در برابر آنها روشن ساخته برتري بينش اسالم را ثابت نمود.
 .1شیخ مفید,االرشاد,قم:منشورات مکتبه بصیرتی,ص.270
 .2ابن حجر,العسقالنی,تهذیب التهذیب,چاپ اول,بیروت:دارالفکر 1404,ه.ق,ج,1ص.53

 .1حسینی طهرانی,سید محمد حسین,امام شناسی,چاپ پنجم,طهران:مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسالم و
عالمه طباطبایی1431ق,ج,18ص33
 .2جعفری,یعقوب,مسلمانان در بستر تاریخ,چاپ پنجم,تهران:دفتر نشر فرهنگ اسالمی()1371ص172
 .3شیخ کلینی,اصول کافی,ج ,2ص,52حدیث نهم و یازدهم
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بخش چهارم:چند سخن از امام صادق(ع)درباره طلب علم
«اطلبواالعل��م من مع��دن العلم,و ایاکم و الوالیج فهم الصادون ع��ن اهلل:1علم را از معدنش
طلب کنید,و از کسانی که علم را به خود چسبانیده اند و به ظاهرشان آراسته اند ولی علم
به باطنش��ان نرسیده اس��ت اجتناب نمایید,زیرا که آن جماعت راه خدا را برروی مردم می
بندند و قاطعان طریق خدا می باشند».
یکی از برنامه ها و روشهای تعلیمی در فرهنگ اسالمی(مثل مکتب امام صادق(ع)) این
بود که بعضی از دانش��مندان و محدثین مطالب��ی را که درباره موضوع خاصی جمع آوری
کرده بودند و همچنین نتیجه تحقیقات ش��خصی خودش��ان را به صورت امال در جلسات
2
علمی به طالبان علم و دانش القا میکردند و آنان نیز آن مطالب را یادداشت میکردند.
بنابراین امام جعفر صادق(ع) به شاگردانش��ان دستور می دهند تاآنچه را که تعلم می کنند
محفوظ دارند و بنویسند و لهذا می فرمایند«:اکتبوا فإنکم ال تحفظون حتی تکتبوا:3بنویسید
زیرا شما علومتان را نمیتوانید حفظ کنید مگر زمانی که آن را بنویسید».
بخش پنجم:برخی از مناظرات امام صادق(ع) با علمای غیر شیعی
امام صادق (عليه السالم) ضمن انجام مناظرات فراوان با منحرفان فکري و اعتقادي اعم از
ماديين و زنادقه ،خوارج يا علماء معتزله و ديگر علماء اهل سنت ،از شرايط زمان و مکان
برگزاري اين محافل براي تبليغ رسالت الهي خويش سود مي جستند.
الف) امام صادق و ابو حنيفه
يک��ي از فقهاي��ي که از محضر امام ص��ادق بهره وافري برده و مذاک��رات علمي او با امام
صادق مش��هور مي باش��د ،ابو حنيفه نعمان بن ثابت است که وقتي از او پرسيده شد :فقيه
ترين کس��ي که مش��اهده کرده اي کدام اس��ت؟ در جواب فرمود :هيچ کس را فقيه تر از
جعفر بن محمد نديده ام ،وقتي منصور خليفه عباسي جعفر بن محمد را احضار کرده بود
به من گفت که مردم بش��دت ش��يفته جعفربن محمد ش��ده اند ،پس براي محکوم ساختن
مش��کل ترين مسائلي را که به نظرت مي رسد آماده کن ،من چهل مسئله مشکل علمي را
آماده نمودم و به حضور منصور رفتم و ديدم که جعفر بن محمد س��مت راست او نشسته
اس��ت ،با مش��اهده او آنچنان تحت تأثير ابهت و عظمت او قرار گرفتم که چنين حالتي از
ديدن منصور به من دس��ت نداد ،سالم کردم و نشستم ،منصور رو به جعفر بن محمد کرد
و گفت :آيا او را مي شناس��ي؟ فرمود :آري ،س��پس به من گفت :مسائل خود را مطرح کن
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تا از ابي عبداهلل بپرس��يم .پس ش��روع کردم به طرح مس��ائل و امام صادق در هر مورد مي
فرمود :ش��ما در اين مسئله چنين مي گوييد و اهل مدينه نظرشان چنان است و نظر ما هم
اين است ،که در برخي موارد با ما موافق بود و در برخي موارد با اهل مدينه ،و در برخي
مسائل نظرش با همه متفاوت بود ،تا اينکه هرچهل مسئله را بي کم و کاست مطرح نمودم.
سپس امام ابوحنيفه فرمود :مگر نه اين است که داناترين مردم آن کسي است که به اختالف
1
علما در فتاوا و مسائل فقهي آگاهتر باشد؟
اين حکايت تاريخي اوال بيانگر مقام و منزلت واالي علمي امام صادق است و ثانيا تأثير و
نفوذ عميق ايشان را در توده مردم و خوف و هراس حکام آن زمان را از اين تأثير و نفوذ
به خوبي نشان مي دهد که خود دليل ديگري بر شأن و منزلت وي مي باشد.
ب)امام صادق و مالک بن انس
يکي از فقهاي برجسته اسالمي که از محضر امام جعفر صادق بهره مند گشته است ،مالک
مي باش��د که پيوس��ته در مجلس امام صادق حاضر مي شده و با ايشان ارتباط مستحکمي
داشته است تا آنجائيکه در اين باره مي فرمايد :مدتي نزد جعفر بن محمد رفت و آمد مي
کردم و هربار که به نزد او مي رفتم او را بر يکي از اين س��ه حالت مش��اهده مي کردم :يا
در ح��ال نم��از بود يا در حال تالوت قرآن و يا روزه دار ،و نديدم که بدون وضوء حديثي
2
را روايت کند.
بس��ياري از شاگردان امام صادق عليهالس�لام در حلقهي درس محدثان اهل سنت حاضر
ميشدند و به نوبهي خود تأثيراتي در طرز تفکر و تلقي آنها بر جاي ميگذاشتند .در ميان
اصحاب و پيروان امام صادق عليهالس�لام کس��اني وجود داشتند که به واقع از شيعيان آن
حض��رت بودند و در حفظ آثار علمي و روايي آن بزرگوار ،تالشهاي مداوم و خس��تگي
ناپذيري از خود نشان ميدادند.
ج)امام صادق و سفيان ثوري
س��فيان ثوري يکي از محدثين و مجتهدين آن عصر نيز ،از ش��اگردان امام صادق بوده که
از محضر ايش��ان بهره زيادي برده و بش��دت تحت تأثير وي قرار داشته است .او نسبت به
اهلبيت و خاصة امام جعفر صادق احترام و ارادت خاصي داش��ت و همواره از او کس��ب
في��ض مي نمود .روزي در مجلس امام صادق بود و اصرار داش��ت که امام صادق برايش
حديثي يا موعظه اي بيان نمايد که امام صادق نيز درخواستش را اجابت نموده ،به او چنين
فرمود[ :اي س��فيان ،هرگاه خداوند به تو نعمتي داد که دوس��ت داش��تي آن نعمت مستدام
 .1مجلسی,بحاراالنوار,چاپ دوم,تهران:مکتبه االسالمیه( 1395ه.ق),ج ,47ص .217
.2ابن حجر,العسقالنی,تهذیب التهذیب,چاپ اول,بیروت:دارالفکر 1404,ه.ق,ج,1ص.88

 .1نجاشی,الرجال,ص .8
 .2سفینه البحار,ج ,2ص .370
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باش��د پس زياد حمد و س��پاس خدا را بگو ،زيرا که خداوند فرموده است( :اگر شکرگزار
باش��يد نعمت ش��ما را مي افزايم) ،و هرگاه رزق و روزيت به تأخير افتاد زياد استغفار کن
که خداوند فرموده است (از خدايتان آمرزش بخواهيد که او بسيار آمرزنده است ،تا باران
رحمتش را بر ش��ما س��رازير کند و ش��ما را با مال و فرزند امداد کند) و هرگاه از حاکمي
دله��ره و وحش��ت داش��تي زياد (ال حول وال ق��وة اال باهلل) بگو که همان��ا اين جمله کليد
گش��ايش و گنجينه اي از گنجينه هاي بهش��ت است] .سفيان ثوري در حاليکه از آنچه فرا
گرفته به وجد آمده بود گفت :سه اندرز ،و چه سه اندرزي!
اي��ن حکايت ني��ز گوياي همان تأثير و نفوذ امام صادق و مقبوليت و محبوبيتي اس��ت که
وي نزد علما و فقهاي مشهور عصر خود داشته و بطور عام بيانگر ارادت و احترامي است
ک��ه علم��اي رباني براي اهلبيت قائل بوده اند .و از طرفي مبين اين حقيقت اس��ت که اين
تعصبات و تنگ نظريهايي که در حال حاضر علماي فرق اسالمي را از هم دور و نسبت به
هم بدبين نموده است ،در بين شخصيتهايي که همين علما خود را منتسب به آنها و پيرو و
ارادتمند آنها مي دانند ،وجود نداشته و با وجود اختالف نظري که در بين آنها بوده ،نه تنها
هيچگونه کدورت و بغض و کينه اي در ميان آنها نبوده ،بلکه روابطي توأم با صميميت و
احترام متقابل و انصاف نس��بت به همديگر و خيرخواهي و حق جويي و تبادل افکار ،در
ميان آنها برقرار بوده است.
بخش ششم:نکات مهم روش تربیتی امام صادق(ع)
الف)احترام شاگردان و صمیمیت با آن ها
ابان بن تغلب
ابان بن محمد بن ابان بن تغلب گويد :از پدرم ش��نيدم که ميگفتبه اتفاق پدرم ابان بن
تغلب خدمت امام صادق عليه السالم رسيديم; همين که نگاه امام به پدرم افتاد دستور داد
1
بالش براي پدرم نهادند و با پدرم مصافحه و معانقه کرد و به او خوش آمد گفت.
فضيل بن يسار
هرگاه امام فضيل بن يس��ار را ميديد ميفرمود :بش��ر المخبتين ،س��پس ميفرمود :هرکه
دوست دارد به سوي مردي از اهل بهشت نظر کند ،به او نگاه کند .و آنگاه ميافزود :فضيل
2
از اصحاب پدر من است و من دوست ميدارم کسي را که دوست بدارد ياران پدرش را.
هشام بن محمد
امام عليه الس�لام نسبت به هشام بن محمد الس��ائب کلبي بسيار عنايت داشت به گونهاي
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ک��ه ه��رگاه بر حضرت وارد ميش��د ،امام ص��ادق او را در نزد خود مينش��انيد و با او با
1
گشادهرويي و انبساط سخنميگفت.
حمران
بکير بن اعين در ايام حج بر امام صادق وارد ش��د .حضرت س��راغ حمران را از او گرفت.
بکير گفت :امس��ال نتوانس��ته به حجبيايد با آنکه شوق شديدي داشت که به حضور شما
ش��رفياب شود ،لکن به شما سالم رساند .حضرت فرمود :بر تو و بر او سالم باد ...حمران
2
مؤمن است و از اهل بهشت ميباشد.
چهار نفر از نيکان
امام صادق عليه السالم درباره چهار نفر از ياران وشاگردان خود فرمود :استوانههاي زمين
و پرچمهاي دين چهار نفرند :محمد بن مس��لم ،بريد بن معاويه ،ليثبن البختري مرادي
3
و زرارة بن اعين.
همچنين درباره اين چهار نفر فرمود :همانا ياران پدرم افتخار ما هستند چه در حيات و چه
پس از مرگش��ان که آنها زراره ،محمد بن مس��لم ،ليث مرادي و بريد عجلي ميباشند .قيام
کنندگان به عدل و داد و صدق و راس��تي با آنانند ،آنها پيش��تازان پيشتازانند و آنان مقربان
4
درگاه حق تعالي ميباشند.
ب)انس با شاگردان
امام صادق عليه الس�لام ش��اگردان و ياران خود را دوست ميداشت و به هنگام ديدارشان
ش��ادي و خوشحالي ميکرد و بارها اين سرور و ش��ادماني از آن حضرت ديده شد .اينها
نمونههايي از آن است:
روزي آن حضرت ش��خصي را به دنبال ابوحمزه فرس��تاد و او را طلبيد .چون وارد ش��د،
حض��رت فرمود :اني الس��تريح اذا رايتک 5.اي ابوحمزه وقتي که ت��و را ميبينم قلبم آرام
ميشود.
ياران و شاگردان آن حضرت در کوفه معرفتبسيار بااليي نسبتبه امام داشتهاند و بدين
جهتحضرت نيز متقاب ً
ال از حضور آنها شاد ميگشته و اگر روزي يکي از آنها را نميديده
ت به برخي افراد همانند ابوحمزه ،تقاضا
است ،وي را مورد تفقد قراد ميداده است و نسب 
ميکنند تا به حضورشان شرفياب شود.
 .3قمی,شیخ عباس,منتهی اآلمال,ج ,2ص .179
 . 2شاگردان مکتب ائمه,ج,1ص .261
 .3نجاشی,الرجال,ص .239
 .4قمی,شیخ عباس,منتهی اآلمال,ج,2ص .167
 .5شاگردان مکتب ائمه,ص .100

.1سفینه البحار,ج ,1ص .334
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ج)اجازه سخن
با اينکه در بسياري از موارد هيبت امام صادق عليه السالم به هيچ کس اجازه نميداد تا به
ت س��خن گفتن در محضر آن حضرت را بدهد و تمام ياران و ش��اگردان امام به
خود جرئ 
گوش جان سپرده بودند اما اين امام بود که به برخي از ياران دستور ميداد تا سخن گويند.
روايتش��ده اس��ت که عدهاي در محضر آن حضرت مناظره و گفتگو ميکردند و حمران
ت بود .حضرت به او فرمود :اي حمران چرا تو ساکتي و سخن نميگويي؟
بن اعين ساک 
حمران گفت :اي آقاي من! سوگند ياد کردهام که در مجلسي که شما در آنجا حضور داريد
1
هرگز سخن نگويم .حضرت فرمود :من به تو اذن دادم ،حال سخن بگو.
د)بهرهگيري از افراد توانا و آموزش در حين کار
امام صادق عليه الس�لام با ارزيابي قابليتها و توانمنديهاي ش��اگردان خود ،برخي از آنها را
براي پارهاي از مس��ائل و پيشآمدها و پاس��خ به سؤاالت و گفتگوهاي علمي پرورش داده
بود .مث ً
ال در مباحث کالم و مباحث اعتقادي به ويژه مسائل امامت ،زبدگاني همانند حمران
بن اعين و هش��ام بن س��الم و محمد بن النعمان احول و قيس ماصر و هشام بن الحکم و
غير آنها را تربيت کرده بود و به موقع از آنها استفاده ميکرد.
يونس بن يعقوب گويد :در خدمت امام صادق عليه الس�لام بودم که مردي از اهل شام بر
آن حضرت وارد شد و اظهار داشت من مردي هستم صاحب کالم و فقه و فرايض; اکنون
آمدهام تا با يارانتبحث و گفتگو و مناظره کنم .حضرت فرمود :اين علم کالمي که تو از
ت يا ساخته ذهن خود تست؟
آن دم ميزني از کالم رسول خداس 
مرد گفت :بخشي از کالم رسول خدا و بخشي از خودم است .امام فرمود :پس تو شريک
رس��ول خدا هس��تي؟ گفت :نه .حضرت فرمود :پس به تو وحي رس��يده است؟ گفت :نه.
حض��رت فرمود :پس اطاعت تو واجب اس��ت هم��ان گونه که اطاع��ت از پيامبر واجب
ميباشد؟ گفت :نه.
اينج��ا ب��ود که حضرت به من رو ک��رد و فرمود :اي يونس! اين مردي اس��ت که پيش از
آنکه س��خن گويد خود را محکوم کرده اس��ت .سپس فرمود :اي يونس اگر کالم را خوب
ميدانس��تي ،با او مناظره ميکردي .يونس گفت :بس��ي جاي حسرت است ولي ما از شما
ش��نيديم که از کالم نهي کرديد ...حضرت فرمود :من گفتم واي بر مردمي که س��خن مرا
ترک گويند و به سوي آنچه که خود ميخواهند بروند.
س��پس فرم��ود :اکنون بي��رون رو و ببين چ��ه کس��اني از صاحب��ان کالم را مييابي; آنها
را ن��زد م��ن بياور .گويد :بي��رون رفتم و حمران ب��ن اعين و محمد ب��ن النعمان احول و
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هش��ام بن س��الم و قيس بن ماصر را ديدم ،که همه آنها از متکلمين بودند .پس آنها را به
حضور امام بردم وقتي که در چادر امام نشس��تيم ،آن حضرت س��ر خود را از خيمه بيرون
برده بود ،گويا انتظار کسي را ميکشيد .نگاهمان به شتر سواري افتاد که از دور نمايان بود.
حضرت فرمود :سوگند به خداي کعبه هشام است که ميآيد.
ما خيال کرديم هش��ام مردي از اوالد عقيل اس��ت که امام بس��يار او را دوست ميداشت.
ناگهان هش��ام بن الحکم که در آن روز جواني بود و تازه مو بر صورتش بيرون آمده بود
از در وارد شد .امام پس از خوش آمد گويي ،جايي براي او باز کرد و فرمود :ناصرنا بقلبه
و لسانه و يده .سپس به حمران فرمود :با مرد شامي سخن بگو .حمران سخن را آغاز کرد
و در گفتگوي خود بر او غالب شد .سپس به ابوجعفر احول فرمود :اي طاقي با او مناظره
کن .او نيز به دس��تور امام با ش��امي سخن گفت و بر او غالب گشت .آنگاه هشام بن سالم
را فرمود و او نيز به بحث و گفتگو پرداخت و غالب گش��ت .سپس به قيس ماصر دستور
سخن داد و در پايان در حالي که از طرز سخن گفتن آنان و چيرگيشان بر شامي خوشنود
1
ت با اين جوان (هشام بن الحکم) گفتگو کن.
بود و تبسم ميکرد ،به او گف 
ه)تقدير از تالشهاي علمي
نيز به سليمان بن خالد فرمود :هيچ کس احاديث پدرم را زنده نکرد مگر زراره و ابوبصير
و ليث مرادي و محمد بن مسلم و بريد بن معاويه عجلي و ; ...اينان حافظان دين و امناي
2
پدرم بر حالل و حرام خدا هستند.
و)ارجاع مردم به شاگردان خود
از ديگر نشانههاي روابط بسيار خوب امام و شاگردان خود آن است که بسياري از مردم را
که دور از مدينه به سر ميبردند و دسترسي به آن حضرت نداشتند ،به برخي از شاگردان
عالم و فقيه خود که پاسخگوي نيازهاي ديني و اعتقادي مردم بودند ارجاع ميداد; مث ً
ال به
فيض بن مختار فرمود :هر وقتخواستي بر حديث ما دستبيابي ،آن را از اين شخص که
ت بگير; و با دستخود به زراره بن اعين اشاره فرمود.
اينجا نشسته اس 
به ش��عيب عقرقوقي که به امام جعفر صادق عليه الس�لام گفته بود بس��ا ميشود به برخي
از مس��ائل نياز پيدا ميکنيم; آنها را از چه کسي بپرس��يم؟ فرمود :بر تو باد بر اسدي يعني
3
ابوبصير.
 .1شیخ مفید,االرشاد,ص .261
 .2تنقیح المقال,ج,1ص .165
 .3قمی,شیخ عباس,منتهی اآلمال,ج ,2ص.171
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نتیجه گیری
از خدمات برجس��ته امام صادق (عليهالس�لام) اين بود که همه را به جاي خود نشاند و با
منطق مستدل آسماني و با برهان علمي و از روي مباني صحيح علم و عقل و خرد بر همه
ثابت نمود که علم با دين دو حقيقت نيست و تضاد ندارد و مغايرتي در عمل پيدا نميکند
بلکه علم و دين مؤيد يکديگر هستند .فلسفه و علوم طبيعي و رياضي و هندسي و عقلي
و منطقي نه تنها با دين اسالم مخالفت و تضادي ندارد بلکه ضرورت پيوستگي دارد مانند
شناخت قبله که محتاج تاريخ و جغرافيا و رياضيات و هندسه است و با ندانستن اين علم
شناخت قبله در اطراف دنيا مشکل مينمايد.
دين و علم با هم پيوسته و متالزم يکديگرند.امام صادق (ع) روش عقايد را براساس منطق
وفلس��فه ملل و نحل درس ميداد .علماي مسيحي در مجمع علمي پادشاهي لندن در چند
قرن پيش گفتند دين مانع تحقيقات علمي نيست و امام جعفرصادق (ع) در نيمه اول قرن
دوم مدرس��ه تحقيقات علمي و انتقادات را آزاد اعالم فرمود و بنيان نهاد و تا هر کس هر
عقيدهاي دارد روي آن بحث کند و دين و حقايق بهتر شناخته شود .امام با استدالل علمي
و منطقي از راه تاکتيک خود به تربیت شاگردانی همت گمارد که هر کدام سرآمد بوده اند.
در همان عصر امام صادق (ع) با رهبانيت و گوش��هگيري و انزوا به مخالفت برخواست و
فرمود انسان نميتواند حساب خود را از حساب جامعه جدا نمايد زيرا انسان مدني بالطبع
اس��ت و مدني بودن مالزمه دارد که با جمع باش��د و حوايج خود را با يکديگر برآورند و
معاش اجتماعي را تأمين نمايند.
آنچه از مکتب جعفري و دانش و بينش آن به دست ميآيد اين است که امام جعفرصادق
(ع) در تمام اين مدت و اين کميت و کيفيت نفرموده من چنين ميگويم و نظرم و تئوري
م��ن اين اس��ت .بلکه فرموده من از پدرم ش��نيدم و او از پ��درش نقل کرد و او از پدرش
تا پيغمبر خدا و زبان وحي رس��يد پس منبع اين همه علوم وحي و افاضات اش��راقيه الهيه
اس��ت که به وس��يله پاکترين نفوس تربيت شده و مصون از خطا است .از امتيازات مکتب
جعفري اين است که علم را با عمل و تقوي را با فضل و فضيلت آميخته و آموخته است
او وارث علوم اولين و آخرين از انبياء و مرس��لين بود و مکتبي را در دنيا نميشناس��يم که
مانند مکتب جعفري حاوي اين همه علوم و اين همه فضيلت و تقوي باشد.
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ویژگی های مدیر اسالمی از منظر امام جعفر صادق (ع)

چکیده:
بحث درباره مدیریت از دیرباز مورد توجه بوده اس��ت؛ زیرا از روزی كه بشر پا به عرصه
خ��اك نهاد و با خانواده و قوم و قبیله زندگی اجتماعی را آغاز نمود ،اندیش��ه مدیریت و
سرپرستی همان مجموعه كوچك را در ذهن خود پروراند.
در جه��ان امروز نیز كه علوم ،تكنولوژی و دانش پیشرفت نموده و س��ازمان های بزرگ
صنعتی و تولیدی به وجود آمده اس��ت ،مهمترین مس��ئله ،چگونگی ادارهی مجموعههای
عظیم انسانی است.
ام��روزه از ی��ك س��و جه��ان ه��ر روز ب��ه س��مت بیعدالت��ی اداری پی��ش م��یرود و
از دیگ��ر س��و ،مدیریت به فنی پیچیده و تكنیكی تبدیل ش��ده اس��ت ،لذا الزم اس��ت با
فق��ه پوی��ای اس�لامی و با اس��تفاده از كت��اب و س��نت و ...مدیری��ت س��الم و نظاممند
اس�لامی ارائ��ه ش��ود؛ زی��را اس�لام در هیچ م��وردی ،ب��دون ارائ��ه ی طریق نیس��ت.
 .1دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان -اصفهان
 .2دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان -اصفهان
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وحید بنیسی
2
مریم بیگی

1
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مدیریت منحصر به اداره زندگی مادی نیست ،بلكه در امور مذهبی و معنوی هم ضرورت
دارد؛ خداوند س��بحان مدیرانی چون انبیا را برای هدایت مردم فرس��تاد ،و ایشان با اینكه
بیشتر داعیه معنوی داش��تند ،در حد قابل توجهی در مدیریت اجتماع هم موفق بودند و
جوامع خود را به سوی رشد و تكامل و پویایی سوق میدادند.
واژگان کلیدی:مدیریت اسالم ،امام جعفر صادق (ع)
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مقدمه:
از دی��ر ب��از و از زمانی که آدمی پا به عرصه جهان نهاد و زندگی جمعی و گروهی را آغاز
کرد ،فکر سرپرستی و مدیریت در اذهان پرورش یافت ،تا جایی که امروزه تحقق اهداف
هر س��ازمانی وابس��ته به مدیریت آن س��ازمان و چگونگی اداره ی آن به وس��یله ی افراد
شایسته و مجرب می باشد .البته مدیریت به اداره زندگی مادي منحصر نمی شود ،بلکه در
امور معنوی هم ضرورت دارد .خداوند مدیرانی چون انبیاء را برای هدایت مردم فرس��تاد
و انان با اینکه بیش تر داعیه معنوی داش��تند ،در حد قابل توجهی در مدیریت اجتماع هم
موفق بودند و جوامع خود را به سوی رشد و تکامل و پویایی سوق می دادند .در ضرورت
مدیریت حضرت علی (ع) می فرماید :والی ظالم و غاصب بهتراست از فتنه و آشوبی که
تداوم یابد (درایتی ،1378 ،ص.)464
بیان مسئله:
از مدیريت تعاریف متعددی ارائه ش��ده اس��ت که هر یک با توجه به زمینه های کاری از
دیدگاه های خاصی برخوردار اس��ت ولی جامع ترین تعاریف و مفاهیم دانشمندان بر این
محور خالصه می ش��ود که مدیریت" :هنر انجام دادن امور به وس��یله دیگران با هماهنگ
سازی و استفاده صحيح از منابع انسانی و مادی در جهت تحقق اهداف است"(عالقه بند،
،1385ص  .)10همچنين آیت اهلل ش��هید مطهری مدیریت را اینگونه تعریف کرده اس��ت:
"فن بهتر بس��یج کردن و بهتر س��امان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهای انس��انی و به کار
بردن آنها"(ابراهیمی،1375 ،به نقل از نصیری،1388:ص .)55و منظور از مدیریت اسالمی
عبارت اس��ت از :تعال��ی دادن جمع و فرد از بعد مادی و معنوی به س��وی واقع(نصیری،
،1388ص.)40
ویژگی مدیر اسالمی ازدیدگاه امام جعفر صادق :
 -1توجه به کرامت انسانی زیر دست
حضرت صادق عليه السالم فرمود :هر كه مؤ منى را خوار شمارد چه (آن مؤ من ) مستمند
باشد يا غير مستمند ،پيوسته خداى عزوجل او را خوار و دشمن دارد تا آنگاه كه از خوار
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شمردن آن مؤ من برگردد(.اصول كافى جلد  4صفحه .)52
 -2توجه به نیت عمل
امام صادق (عليه الس�لام)  :ارزش و فضیلت نیت از عمل به آن بیش��تر اس��ت بلکه عمل
خود جلوه و ظهور نیت اس��ت خداوند در قرآن فرموده  :هر کس مطابق نیت خود عمل
می کند( .الحدیث جلد  3صفحه .)233
 -3تاکید بر رضایت خدا در نتیجه امور
امام صادق (عليه السالم) فرمودند  :مردی شرف یاب محضر رسول اکرم (صلي اهلل عليه
و آله) ش��د عرض کرد یا رس��ول اهلل به من سفارشی به فرما و دستوری بده حضرت به او
فرمود  :آیا دس��تور پذیر هستی تا به تو سفارش کنم ؟ و این سوال را سه بار تکرار فرمود
و مرد در خواست کننده در هر سه نوبت جواب داد بلی یا رسول اهلل  .آنگاه پیغمبر (صلي
اهلل عليه و آله) فرمود سفارش من به تو این است که هر وقت خواستی برای انجام کاری
تصمیم بگیری قبال به عاقبت آن کار فکر کن و نتیجه اش را در نظر بیاور اگر دیدی حق
و شایسته است اقدام کن و اگر ناشایست و بر خالف حق بود از انجام آن کار خودداری
بنما) الحدیث جلد  3صفحه .)225
 -4داشتن ایمان و ارتباط با خداوند
این مدیریت اصل بر اصالح رابطه مدیر با خداوند ،رابطهای از حق به س��وی خلق استوار
ن منظر مینگرد و بر مبنای آن به اداره امور میپردازد.سنت
است و مدیر همه چیز را از ای 
الهی این گونه است که هر اندازه رابطه میان انسان و خدا اصالح شود به همان اندازه رابطه
انسان با عالم اصالح میشود و انسان به هر مرتبهای که در اصطالح رابطه خود دست یابد
ب همان مرتبه به توان اداره عالم میرسد و به اندازه تقوای الهیش توا ن اداره مییابد.
به تناس 
این توان تاب��ع مراتب قرب الهی و بندگی حق اس��ت .میان«عبودیت»و«ربوبیت»رابطهای
مستقیم وجود دارد.انسا ن به میزانی که در مسیر عبودیت گام برمیدارد در ساحت ربوبیت
باال میرود،هر چه از خود میگذرد به تواناییهای بیشتری میرسد و مالک امور میشود.
ام��ام صادق(ع)میفرماید«:بندگی(حقیقی)جوهرهای اس��ت که اس��اس و ذات آن ربوبیت
اس��ت پس آنچه از مقام عبودیت کم و ناپیدا شود در مقام ربوبیت پیدا و هویدا میشود و
هر مقداری که از مراتب صفات ربوبیت مخفی و پوشیده شود در مراحل عبودیت جلوهگر
و آشکار شود(».مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه،ص )453-454
 -5داشتن مهر و عطوفت نسبت به مردم
در ق��رآن کری��م س��وره آل عمران،آی��ه  159میفرماید»:ب��ه موج��ب لط��ف و رحم��ت
اله��ی برایش��ان نرم دل ش��دی که اگر تندخو و س��ختدل ب��ودی از پیرامون��ت پراکنده
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می ش��دند پس از آن درگذر و برایش��ان آمرزش بخواه و در کار با آنان مش��ورت کن».
خداون��د س��بحان پیامبر اکرم(ص) را ای��ن گونه توصیف میکند که ایش��ان در هدایت و
رهب��ری و اداره م��ردم از نرم��ی و مالیمت و مدارا برخوردار بوده اس��ت که توانس��ته به
وس��یله آن موانع و مش��کالت عدیده جامعه را رفع و زمینه رش��د کمال را فراهم نماید.
«نیروی محبت از نظر اجتماعی نیروی عظیم و مؤثرتری است و بهترین اجتماع،آن اجتماعی
است که با نیروی محبت اداره شود .محبت زعیم و زمامدار به مردم و محبت و ارادت مردم
به زعی��م و مردم،عالقه و محبت زمامدار عامل بزرگی برای ثبات و ادامه حیات حکومت
است،تا عامل محبت نباشد رهبر نمیتواند و یا بسیار دشوار است که اجتماعی را رهبری کند
و مردم را افراد منضبط و قانونی تربیت کند ولو این که عدالت و مساوات را در آن اجتماع
برقرار کند.مردم آنگاه قانونی خواهند بود که از زمامدارشان عالق ه ببینند و این عالقههاست
که مردم را به پیروی و اطاعت میکشاند» (مرتضی مطهری،جاذبه و دافعه علی(ع)(61 62
نظام هستی بر اساس رحمت،برنامهریزی شده و بر اساس رحمت اداره میشود،پیامبر(ص)
نیز پیامآور رحمت و محبت است«.و ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادهایم»(سوره
انبیاء)107،و جامعه را با قدرت رحمت و محبت اداره کرد و مردم را به سوی کمال سوق
داد.زیرا محبت بهترین عامل برای اصالح و اداره و رهبری و هدایت مردم است.به همین
ی اهل بیت خود
دلیل پیامبر اکرم(ص)طبق آیه 23س��وره ش��ورا و آیه  47سوره سبا دوست 
را مزد رس��الت خویش قرار میدهد،زیرا دوستی آنان کارس��ازترین عامل در تربیت امت
حضرتش اس��ت امام صادق(ع)ب��ه عماربن احوص میفرماید«:بر مردم فش��ار نیاورید.آیا
نمیدانی که حکومت داری و روش اداره امور بنی امیه به زور شمشیر و فشار و ستم بود
ولی حکومتداری و روش اداره مدیری که سعه صدر دارد اهل تدبر و عاقبتاندیش بوده
و ظاهربین نیست و نسبت به همه انصاف دارد
امور ما به نرمی و متانت و تقیه و حس��ن معاشرت و پاکدامنی و کوشش است پس کاری
کنید که مردم به دین ش��ما و مس��لکی که دارید رغبت پیدا کنند»(وسائل الشیعه ،ج ،7ص
)430
 -6داشتن صبر و شکیبایی در برخورد با مسائل
یکی دیگر از مهمترین صفاتی که در مدیریت ضروری است؛ بردباری و شکیبایی است که
بدون آن کار انجام نمیشود.از امام حسن(ع)سؤال شد که بردباری چیست؟حضرت فرمود:
«فرو خوردن خش��م و اختیار خود داشتن»(تحف العقول.)158،در مدیریت الهی،خشم به
موقع و به جا اعمال میش��ود و هرگز برای مس��ائل شخصی و وس��یله تحقیر و ترساندن
مردم نیست،بلکه فقط برای احیاء دین خدا و برداشتن مانع هدایت مردم است.یکی دیگر
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از ضروریات مدیریت که فقط در س��ایه س��عه صدر حاصل میشود انصاف داشتن است.
کس��ی که سعه صدر ندارند و تنگ نظر است نمیتواند عدالت و راستی و صداقت داشته
باش��د،نمیتواند احق��اق حق کند و برای حق اس��تقامت نماید.امی��ر المؤمنین علی(ع) در
عهدنامه مالک اش��تر(نهج البالغه،نامه )53میفرمای��د«:در مورد حق خدا و حقوق مردم و
ی از مردم که به آنان مهر میورزی،انصاف را رعایت
ش��خص خویش و خاندانت و کسان 
کن،اگر چنین کسی که شایستگی و تواناییهای الزم را برای پذیرفتن مسئولیت دارد نباید
ی بندگان
خود را کنار بکشد نکنی ستم کردهای و هر که به بندگان خدا ستم کند،خدا به جا 
خود با او درافتد»
امام صادق(ع)میفرماید:رسول خدا(ص)نگاههای خود را میان اصحابش تقسیم میکرد.به
ی مینگریست.
این و آن به طور مساو 
ی از کارگزاران خود میفرماید«:در نگاه
امیر المؤمنین علی(ع)در نهج البالغه نامه  46به یک 
و اش��اره و تحیت و درود میان مردم مس��اوات را رعایت کن تا زورمندان در تبعیض طمع
نورزند و ضعیفان از عدالت تو ناامید نشوند».همه اینها در سایه سعه صدر است،زیرا عدم
آرامش اضطراب در اداره امور و همین طور س��بکی گفت��ار و رفتار،توان مدیر را در اداره
ت او را به ذلت مبدل میکند.عدالت برای تأمین آرامش و اطمینان
ام��ور از بین برده و هیب 
دلهاست و اگر در جامعهای عدالت نباشد افراد آن احساس امنیت و آسایش نخواهد کرد
و در نتیجه دچار وحشت میشوند و دلهای وحشتزده هرگز به نظام وحشتزا گرایش
نمییابند .امام س��جاد(ع)در بیان حقوق متقابل والی و رعیت،مدیر و حاکم و مردم و ملت
میفرماید«:حق مردم بر والی آن است که والی باید بداند این نعمت،یک آزمایش است که
خداوند سبحان به او دیگر مسئولین داده است.لذا باید عدالت را درباره مردم رعایت کند
و نس��بت به آنها مانند پدر مهربان باش��د و از نادانیهای بعضی بگذرد و فورا مبادرت به
عقوبت آنها نکند»(من ال یحضره الفقیه؛ج ،2ش .)3214امیر المؤمنین علی(ع)به محمد بن
اب��ی بکر(تحف العقول)119 ،میفرماید«:با مردم به نرمی و مالیمت رفتار کن و همه را به
یک چش��م نگاه کن و خویش و بیگانه را در حق برابر ش��مار و میان مردم به عدالت رفتار
کن و داد را میان آنان بر پا دار».
 -7داشتن شایستگی و لیاقت در انجام کار
یکی دیگر از مهمترین مس��ائل مدیریت،انتخاب فرد شایس��ته و بالیاقت و س��پردن کارها
به آنان اس��ت یعنی کس��ی که میخواهد مسئولیتی را بپذیرد باید شایستگیهای الزم برای
آن مس��ئولیت را داشته باش��د.در قرآن کریم سوره بقره آیه  124میفرماید خداوند سبحان
حض��رت ابراهیم را پس از آزمایشهای بس��یار به مقام پیش��وایی م��ردم منصوب نمود.به
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عالوه شایس��تگی افراد باید از روی عملکردشان باش��د نه از روی گفتار و حرف،زیرا در
میدان عمل اس��ت که انس��ان صفات واقعی خویش را آش��کار میکند.همچنین در آیات
 247-246س��وره بقره خداوند«علم»و«قدرت»را دلیل شایس��تگی طالوت برای مدیریت و
فرماندهی قوم میدانند.در سور ه نساء آیه  58نیز میفرماید«:خداوند به شما امر میکند که
امانتها را به اهلش بس��پارید و چون میان مردم داوری میکنید،به عدالت داوری کنید».از
ظاهر آیه مذکور چنین برمیآید که مفهوم «االمانات»در آیه مفهومی عام اس��ت که ش��امل
هم��ه امانتها،اع�� م از مالی و غیر مالی میان مردم و امانته��ای خداوند بر بندگانش اعم
از قرآن و س��ایر اوامر و نواه��ی و امانتهای الهی که بر عهده زمامداران است،میش��ود.
رهبری و پیش��وایی نیز امانتی اس��ت الهی و زمامدارا ن موظفند حقوق رعیت را ادا کنند و
عدالت را میان مردم جاری س��ازند و با آنان از سر لطف و مهربانی رفتار کنند و بر اساس
دین و ش��ریعت اس�لام آنان را رهبری و حقوق آنان را از صدقات و غنائم بپردازند .پس
وقتی مدیریت هم امانتی اس��ت س��نگین،باید به اهلش سپرد ه شود.کسانی که بدون داشتن
شایس��تگیهای الزم در جای��گاه اداره ام��ور قرار میگیرند و یا آنان ک��ه اداره کارها را به
افرادی فاقد شایس��تگیهای الزم هستند،میسپارند مرتکب باالترین خیانتها میشوند که
بدون شک مایه هالکت خود و دیگران شده و در دنیا و آخرت مغضوبند.
امام صادق(ع)میفرماید«:سزاوار نیست که مؤمن خود را ذلیل کند.سؤال شد چگونه خود
را ذلیل میکند؟ فرمود پذیرفتن کاری که در عهده و طاقت و توانایی او نیس��ت( .وس��ائل
الش��یعه،ج ،11ص .)425از س��وی دیگر کسی که شایس��تگی و تواناییهای الزم را برای
پذیرفت��ن مس��ئولیت دارد نباید خود را کنار بکش��د و نباید بگ��ذارد کاری معطل مانده و
خطری متوجه اس�لام و جامعه اسالمی و مسلمانان شود.مدیر باید کسی باشد که کارهای
بزرگ و مهم،او را درمانده نکند و کار بسیار،مسائل و مشکالت،او را خسته و آشفته نسازد.
 -8ریاستطلب و خودکامه نبودن
ی ندارد و حق ندارند از سر
در نظام اس�لامی و حق،کس��ی حق قدرتطلبی و خودمحور 
نفسانیت و به دلخواه خود رفتار کند.در نظام اسالمی مدیران خواستار سلطه و تجبر نبوده
و رفتار تصنعی و ریاکارانه را نمیپس��ندند و از ش��نیدن حق و عدل نمیهراسند و خود را
باالتر و برتر از دیگران نمیدانند.نزد آنان کسانی جای دارند و ارزشمندند که در گفتن حق
صریحتر از همه هس��تند و حق را یاری رفتار هیچ مس��ئولیتی را از دید مسئول باالتر نباید
پنهان بماند،بر کارها باید نظارتی دقیق صورت گیردمیکنند،و افراد تملق گو و چاپلوس و
بله قربان گو نزد آنان جایی ندارند.
امام صادق(ع)میفرماید« :هیچ انس��انی گردنفرازی یا خودکامگی نکرد مگر به سبب ذلت

و حقارتی که در درونش دارد»(کافی،ج )2،312
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نتیجه گیری
پرورش یافتگان مکتب وحی،امانتداران واالترین امانتها یعنی انس��انها؛تالش میکنند تا
ق ش��دهاند،هدایت کنند و این راه را با مدیریتی الهی که
آنان را به مقصدی که برای آن خل 
مدیریت بر قلبها که مدیریتی عقالنی و بر اساس پیوند و ارتباط بر قلبهاست میتوان طی
نمود،زیرا در مدیریت بر بدنها ک ه مدیریتی غیر الهی اس��ت،اداره امور بر استکبار،استبداد،
استخفاف،ارعاب و ترس،خودنمایی و فضل فروشی،و ایجاد ابهت دروغین و دوری کردن
اس��توار است.این مدیریت زمانی توانمند است و کارآیی دارد که از آفات خرابکننده دل
و قلب به ش��دت دوری کند.در غیر این صورت نمیتواند درست عمل کند .بدین ترتیب
در نظام اسالمی،مدیریت،با ایمان و ارتباط با حضرت حق آزاد میشود و از همان جا هم
حرکت به سوی جامعه الهی و اس�لامی،جامعهای رشید و بالنده،با افرادی بصیر،آگاه،دانا،
خدوم،خیرخواه،ایثارگر،مؤمن،صالح و در یک کلمه بنده خداوند نضج میگیرد.با متخلف
ش��دن مدیر به اخالق الهی و حاکم ش��د ن چنین اخالقی در کار و در مدیریت اس��ت که
ی بشری و
نه فقط کار کردن لذتبخش که عین عبادت میش��ود،و همه اس��تعدادهای عال 
تمامی توان او در راستای رشد و کمال و سیر إلیا...قرار میگیرد و همه آحاد مردم دست
به دست هم میدهند ویده واحد ه میشوند و با عشق و عالقه،برای پیاده کردن برنامهها و
پیشرفت کارها و آبادی دنیایشان تالش میکنند و بدین ترتیب دنیای دیگرشان را هم آباد
میکنند.از همه اینها مهمتر کسب رضا و خشنودی خالق است که موجب بارش رحمت
و برکات الهی میشود.چیزی که هر کس و در هر رده شغلی و باالخص مدیرا ن باید بدانند
و باور کنند این است که اوال اولین ناظر و کسی که در همه حال ناضر و شاهد و حاکم بر
او و پرسشکننده از اوست ،خداوند متعال است که«آیا او ندانست خداوند میبیند»(سوره
علق،آیه ،)14دوما بداند که این موقعیت برای او دائمی و همیش��گی نیس��ت بلکه فرصتی
اس��ت که به او داده ش��ده که از آن؛با خدمت ب ه بندگان خدا برای تقرب الهی استفاده کند
که«...ای��ن روزگار را با اختالف،میان م��ردم میگردانیم که مقام اهل ایمان با امتحان معلوم
ش��ود تا از ش��ما مؤمنان هر که ثابت در دین است را گواه دیگران کند و خدا ستمکاران را
دوس��ت ندارد»(س��وره آل عمران،آیه  .)140عالوه بر اینها خداوند میفرماید اگر در راه
خدا تالش و کوشش نکنید،ما کسانی را میآوریم که در راه او و به خاطر او کار و تالش
میکنن��د و او را دوس��ت دارند و خدا هم آنان را دوس��ت دارد و خ��دا متقین را وارثان و
حاکم��ان زمین قرار میدهد .پس با عمل به دس��تورات الهی و پیروی از معصومین(ع)که

ب ه فرموده خدا بهترین اس��وه و الگو برای ما هس��تند نه تنها زمینه این سعادت را میتوانیم
فراهم کنیم بلکه مبلغان خوبی برای مکتب اسالم شده و رضای خالق را در سایه رضایت
ک است
ت آورده و نام نیکی هم از خود بر جای میگذاریم،که این نام نی 
بندگانش به دس 
که همیشه زنده میماند .خالصه این که مدیر الیق و شایسته از دیدگاه اسالم حداقل باید
این ویژگیها را داش��ته باشد:ایمان و ارتباط با خداوند،مهر و عطوفت نسبت به مردم،سعه
صدر،صبر و شکیبایی در برخورد با مسائل،شایستگی و لیاقت در انجام امور،ریاستطلبی
و خودکام ه نبودن،تفویض اختیار و مس��ئولیتخواهی،مراقبت و نظارت ،مشورت با افراد
صالح و شایس��ته،وفای به عهد،عدم احتجاب و احتراز از فاصله گرفتن از مردم،عدم سوء
اس��تفاده خود و وابستگان از امکانات،داشتن روحیه انتقادپذیری،برقراری عدالت،قضاوت
و داوری بر اساس حق و عدالت.
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منابع:
خسروي ،محمود ( ،)1378مالكهاي انتخاب و انتصاب نيروي انساني در مديريت اسالمي
با تاکيد بر نهجالبالغه ،پاياننامه کارشناسي ارشد ،رشته معارف اسالمي و مديريت ،تهران:
دانشگاه امام صادق(ع).
درایتی ،مصطفی ( ،)1378تصنیف غررالحکم ،ص .464
عالقه بند ،علی ،)1385( ،مدیریت عمومی ،انتشارات روان ،ص .10
فیض االس�لام ،عل��ی نقی( ،)1374ترجمه و ش��رح نهج البالغه ،تهران :انتش��ارات فیض
االسالم .
محمد بن الحس��ن الحر العاملی،وسائل الش��یعه،إلی تحصیل مسائل الشریعه،به تصحیح و
تحقیق و تذبیل عبد الرحیم الربانی شیرازی،دار الحیا التراث العربی،بیروت
مصطف��وی ،حس��ن( 1400ه.ق) مصب��اح الش��ریعه و مفت��اح الحقیقه،موسس��ه االعلمی
المطبوعات،بیروت، .انتشارات قلم 1363،ش.
مطهری،مرتضی(«،)1341جاذبه و دافه علی علیه السالم»،انتشارات حسینیه ارشاد،تهران،
نصیری (، )1388نگاهی به مدیریت اسالمی ،همدان ،انتشارات نشر روز اندیش ،ص .101

فنون مباحثه از منظر امام صادق (ع)

چکیده:
امامان معصوم(ع) چش��مه های جوش��ان معرفت و گنجینه های حکمت الهی هس��تند که
چون چراغی پر فروغ و خاموش نش��دنی فراس��وی علم را با پرتو افش��انی خود روش��ن
می کنند .آنان با اندیش��ه ها و افکار من ّور خود تاریکی های جهل را از بین برده و در هر
زمان امید حق ستیزان را نومید می ساختند.
با اندکی تأ ّمل در زندگانی امام جعفر صادق(ع) روشن می شود که قرآن در سیره و سخن
روزمره خود را با آیات قرآن آن چنان
آن امام بزرگوار جایگاه ویژه ای داش��ته و زندگ��ی
ّ
آمیخته بود که در تمام ابعاد پرتو افشانی می کرد.
امام صادق(ع) طی  34س��ال امامت با برکتش ش��ور و نش��اط علم��ی و فرهنگی خاصی
در جامعه اس�لامی گس��ترش داد که در تاریخ زندگی بشر کم س��ابقه بوده است .وی در
می��دان مب��ارزه با همه جریانات فکری به مخالفت برخاس��ت تا عقای��د باطل را بکوبد و
اندیش��ه های منحرف را اصالح کند و عقاید ناب اس�لامی را به تش��نگان حقیقت هدیه
 .1دانشجوی مقطع دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .2دانشجوی مقطع دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
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مریم بیگی
2
وحید بنیسی
1
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نماید .ولی س��رانجام این بزرگ مرد تاریخ انس��انیت ،مورد خشم دستگاه غاصب عباسی
قرار گرفت ،زیرا هرگز منصور را خوش نمی آمد که شاهد پیشرفت علمی و شهرت روز
افزون امام باشد .او ترس آن را داشت که شاید روزی امام کرسی خالفت را از زیر پایش
بیرون بکش��د و حکومتش را واژگون سازد ،بنابراین در پی ضربه زدن به وجود مبارک آن
حضرت بود تا این که سرانجام با انگور زهرآگین امام صادق(ع) را به شهادت رساند.
واژگان کلیدی :امام صادق(ع)  ،تربیت اسالمی،
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مقدمه:
نقش ش��گفت انگيز تعليم و تربيت در زندگي انس��ان ،بر هيچ خردمندي پوشيده نيست و
تاكن��ون هم ضرورت آن مورد ترديد قرار نگرفته اس��ت ،چرا ك��ه تعليم و تربيت صحيح
مي تواند فرد را به اوج ارزشها برساند و اگر غلط افتد ،وي را به سقوط كشاند ،زيرا آدمي
در آغاز والدتش فاقد علم و ادراك و تربيت و كمال اس��ت و به تدريج با تعليم و تربيت
مستقيم و غير مستقيم ،استعدادهاي بالقوه او به فعليت مي رسد و رشد و تكامل مي يابد،
چنانچه قرآن مجيد مي فرمايدَ “ :واللهَّ ُ أَخْ َر َج ُكم ِّمن ب ُ ُطو ِن أُ َّم َهات ِ ُك ْم لاَ تَ ْع َل ُمونَ َش ْ��يئًا َو َج َع َل
الس ْم َع َوالأْ َب ْ َصا َر َوالأْ َفْئِدَ َة ل َ َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُرونَ "
ل َ ُك ُم َّ
""و خداون��د ش��ما را از ش��كم مادرانتان بي��رون آورد ،در حالي كه هيچ نمي دانس��تيد و
ب��راي ش��ما گوش و دي��دگان و دلها قرار داد ،تا ش��كرگزار باش��يد" .از اي��ن رو مكتب
اسالم براي تربيت ،در تمام مراحل و مقاطع زندگي ( حتي قبل از والدت و حين تولد و
دوران ش��يرخوارگي و غيره) ،دستورهاي ويژه اي داده است تا انسان از كودكي در كانون
خان��واده و در آغوش والدي��ن ،معلم و فرهنگ محيط ،تعليم و تربيت مناس��ب و الزم را
ببيند و براي مراحل عاليتر زندگي انس��اني آماده شود و پرورش يابد .از اين رو شكوفايي
اس��تعدادها و ارزش��هاي واالي انس��اني مبتني بر تعليم و تربيت است و انسان و وصولش
به كمال نهايي ،همه مرهون تعليم و تربيت صحيح اس��ت (پژوهش��گاه حوزه و دانش��گاه،
.)١٣٩٢
در مس��ير تكامل انس��اني ،داش��تن مربي و راهنماي آگاه ،صادق و دلسوز ،شرطي الزم و
اساسي است .آن كس كه مي خواهد ديگران را هدايت كند خود بايد ره يافته باشد .عالوه
بر آن ،بايد با صداقت و دلس��وزي ،تنها با درنظر گرفتن مصالح واقعي رهرو ،او را در نيل
به كمال حقيقي هدايت و دستگيري كند .يافتن چنين استاد ،راهبر و رهنمايي ،هميشه يكي
از دغدغه هاي مهم رهروان راه حقيقت و جويندگان طريقت بوده است .بيشک معصومان
عليهم السالم موفقترين مربيان و سيره قولي و عملي آنها مطمئنترين الگو براي والدين
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در امر ظريف و پرپيچ و خم تربيت است.
در میان ائمه ی معصومین ،امام جعفر صادق (ع) جایگاه ویژه ای دارند زیرا که عمده ترین
احادیث و روایات ش��یعی به ایش��ان منسوب اس��ت و مذهب شیعه به این دلیل به مذهب
جعفری مش��هور ش��ده است .بر این اساس بررسی سیره و سخنان آن امام همام و استنباط
و استخراج اهداف و روش های تربیتی از آنها دارای اهمیت ویژه ای است؛ لذا اينمقاله
بر آن است تا نکاتي از سيره تعليم و تربيت امام صادق (ع) را در تربيت كودك و نوجوان
ل بيتبردارد.
يادآوري کند و گامي ،هر چند ناچيز ،در ترويج معارف اه 
علم امام صادق (ع) و اقدامات وي
ت حضرت امام صادق(ع) ويژگي خاصي بخش��يده ،اس��تفاده از علم بي
آنچه به دوره امام 
کران امامت ،تربيت دانش طلبان و بنيان گذاريفکري و علمي مذهب تشيع است و ايشان
را مغز متفكر جهان شيعه مي نامند .در اين باره چهار موضوع قابل توجهاست:
الف -دانش امام:
شيخ مفيد مينويسد؛ آن قدر مردم از دانش حضرت نقل کردهاند که به تمام شهرها منتشر
شده و کران تا کران جهان را فرا گرفته است و از احدي از علماي اهلبيت عليهم السالم
اين مقدار احاديث نقلنش��ده اس��تبه اين اندازه که از آن حضرت نقل ش��ده .اصحاب
حديث ،راويان آن حضرت را با اختالف آرا و مذاهبش��ان گردآورده و عددش��ان به چهار
هزار تن رس��يده و آن قدر نش��انههاي آش��کار بر امامت آن حضرت ظاهر شده که دلها را
روشن و زبان مخالفان را از ايراد شبهه الل کرده است.
ب -ويژگيه��اي عص��ر آن حضرت که منجر به حرکت علمي و پايه ريزي نهضت علمي
شد:
عص��ر امام صادق (ع) همزمان با دو حکومت مرواني و عباس��ي بود کهانواع تضييقها و
فش��ارها بر آن حضرت وارد ميش��د ،بارها او رابدون آن که جرمي مرتکب شود ،به تبعيد
ميبردند .امام با وجود آزارهاي موسمي اموي و عباسي از هرنوع فرصتي استفاده ميکرد
تا نهضت علمي خود را به راه اندازد و دليل عمده رويکرد حضرت ،بس��ته بودن راههاي
ديگر بود .خلفا در صدد بودند با کوچکترين بهانهاي حضرترا از س��ر راه خود بردارند.
لذا منصور ميگفت :جعفربن محمد مثل استخواني در گلو است که نه ميتوانفرو برد و
نه ميتوان بيرون افکند .برهمين اساس خلفا در صدد بودند ولو به صورت توطئه ،حضرت
را گرفتار و در نهايت شهيد کنند.
ج -اولويتها در نهضت علمي:
ايشان با کوششی خستگیناپذیر و شبانهروزی در مدت سی سال آیین اسالم و روح پیامبر
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و والیت علی را زنده کرد و مکتب جعفری را پایه نهاد .اگر چه تمام امامان علیهماالسالم
پاس��دار همین مکتب و آیین بودند ،ولی موقعیت علمی او ،بهخصوص در آن موقعی که
علما و حکما و فیلس��وفان همهی مذاهب و ادیان آزادانه به نش��ر آثار خود میپرداختند،
ای��ن قرعه به نام امام صادق علیه الس�لام افتاد .امام با تش��کیل م��درس علمی در مدینه و
مفسر و خطیب و حکیم ،آنچه را که باید
عراق و تربیت چندین هزار شاگرد و محدّ ث و ّ
میآموخت ،آموخت و از آنچه باید پرده برمیداش��ت ،پرده برداشت؛ به طوری که دشمن
و دوست و مخالف و موافق به سرشار بودن علم و کمال ،تقوی ،تعالی فکر ،قدرت نظر،
ه ّم��ت عال��ی و مکتب واالی او اق��رار میکردند .لذا اولویت در نهض��ت امام بر ترویج و
شکوفایی فرهنگ دینی و مذهبی و پاسخگویی به شبهات و رفع التقاط شکل گرفت.
د -شيوهها و اهداف و نتايج اين نهضت علمي
 .١تربيت راويان :از گذر ممنوعیت نقل احادیث در مدت زمان طوالنی توسط حکام اموی،
احس��اس نیاز شدید به نقل روایات و سخن پیامبر صلی اهلل و علیه و آله ،امیرمومنان علیه
الس�لام ،امام علیه الس�لام را وامی داشت به تربیت راویان در ابعاد مختلف آن روی آورد.
لذا اینک از آن امام در هر زمینه ای روایت وجود دارد و این است راز نامیده شدن مذهب
ب��ه – جعف��ری  -راویان با فرا گرفتن هزاران حدیث درعلومی چون تفس��یر ،فقه ،تاریخ،
مواعظ ،اخالق ،کالم ،طب ،شیمی و… سدی در برابر انحرافات ایجاد کردند .امام صادق
علیه الس�لام می فرمود :ابان بن تغلب سی هزار حدیث از من روایت کرده است .پس آن
ها را از من روایت کنید.
 -۲تربی��ت مبلغان و مناظره کنندگان :عالوه بر ایج��اد خزائن اطالعات (راویان) که منابع
خبری موثق تلقی می شدند ،حضرت به ایجاد شبکه ای از شاگردان ویژه همت گمارد تا
ب��ه دومین هدف خود یعنی زدودن اختالط و التقاط همت گمارند و ش��بهات را از چهره
دین بزدایند .هشام بن حکم ،هشام بن سالم ،قیس ،مؤمن الطاق ،محمد بن نعمان ،حمران
بن اعین و… از این دست شاگردان مبلغ هستند.
 .٣برخ��ورد ب��ا انحرافات ويژه :امام عالوه بر آن دو حرک��ت اصولی ،برای رفع انحرافات
ویژه نیزمی کوشید ،مانند آنچه از مرام ابوحنیفه در عراق گریبان شیعیان را گرفته بود ،یعنی
مذهب قیاس .مبارزه با برداش��ت های جاهالنه و قرائتهای سلیقه ای از دین نیز در مکتب
امام جایگاه ویژه ای داش��ت و حضرت عالوه بر حرکت کلی و مس��یر اصلی ،به صورت
موردی با این انحرافات مبارزه می کرد.
رم��ز نيرومن��دي فرهنگ مذهبي جعفر صادق در اين بود كه از چهار ركن آن فرهنگ فقط
يك ركن آن را مذهب تشكيل مي داد و سه ركن ديگر عبارت بود از ادب ،علم و عرفان.
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در تاريخ جهان سابقه ندارد كه ادب و علم ،در هيچ مكتب مذهبي به اندازه فرهنگ مذهبي
جعفر صادق اهميت داشته باشد .جعفر صادق (ع) مي دانست و مي گفت كه يك مؤمن،
براي اينكه داراي ايمان متقين بش��ود بايد از علم و ادب برخوردار باش��د .ايشان مي گفتند
ايمان يك فرد عامي ،سطحي و بدون ريشه است .او بمناسبت عامي بودن نمي تواند بفهمد
كه به چه ايمان دارد و براي چه ايمان دارد و چون ايمانش داراي ريشه نيست ممكن است
روزي ايمان را از دست بدهد اما آن مؤمن كه از ادب و علم برخوردار مي باشد چون مي
داند به چه و براي چه ايمان دارد تا روزي كه زنده اس��ت ايمانش متزلزل نمي ش��ود .امام
جعفر صادق (ع) تعريف جامعي از ادب دارند ،ايش��ان گفته اند كه "ادب جامه ايس��ت كه
بر آنچه مي گويند و مي نويسند مي پوشانند تا در گوش و ذهن شنونده و خواننده جالبتر
جلوه كند" .نظريه ديگر ايشان راجع به ادب اين است كه " ادب ممكن است علمي نباشد
ام��ا علم بدون ادب وجود ندارد" كه تعاريفي جامع و موجز از ارتباط ادب و علم اس��ت.
امام صادق (ع) از جمله افراد نادر بودند كه به ادب و علم هر دو عالقه داشتند .باالي سر
ايش��ان در محلي كه براي تدريس نشسته بودند اين بيت نوشته شده بوده  :يتيم آن نيست
كه پدرش مرده بلكه آن اس��ت كه از علم و ادب بي بهره باش��د .ايشان مي دانستند كه در
جامعه اي كه افراد آن اديب و عالم باشند ،تجاوز به حقوق ديگران ،بندرت ديده مي شود
و اگر همه از ادب و علم برخوردار بشوند روابط افراد در تمام قسمت ها تسهيل مي گردد.
ايش��ان فراگرفتن علم و ادب را از واجبات بشمار مي آورند و واضح است كه از واجبات
ديني نيست بلكه از واجبات زندگي فردي و اجتماعي مسلمين بشمار مي آيد.
ام��ام جعف��ر صادق بناي فرهنگ مذهبي ش��يعه را آباد و محكم كرد و ب��راي اينكه آن بنا
هميش��ه باقي باشد و كسي نتواند آن را ويران نمايد ،اركان چهارگانه آن را تقويت نمود و
بخصوص براي تقويت س��ه ركن مذهب و ادب و علم سعي بسيار كرد و آنقدر كوشيد تا
اينكه نيمه اول قرن دوم هجري قمري كه دوره تدريس ايشان بود ،در دنياي اسالمي آغاز
دوره توس��عه ادب و علم گرديد و گرچه ايش��ان به تنهايي محرك ادب و علم نشد اما به
تنهايي قدم به پيش نهادند و ديگران از ايشان سرمشق گرفتند.
ارشاد و تعليم افراد از منظر امام صادق (ع)
 .١تأثيرات گفتاري و رفتاري انسانها بر يكديگر
بدون شك ،همه انسان ها در زندگي اجتماعي خود به صورت هاي گوناگون ،بر يكديگر
آثاري مطلوب يا غير مطلوب مي گذارند .بيش��تر اين تأثيرات از راه گفتار است ،و درصد
كم تري نيز از راه رفتار مي باشد .تأثير گفتاري انسانها بر يكديگر گاهي به صورت تعليم
و تعلم جلوه مي كند و رابطه بين معلم و متعلم را مي سازد ،خواه به صورت تعليم و تعلم
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رسمي باشد و خواه غير رسمي .البته دايره تعليم و تربيت بسيار گسترده است و به اشكال
بسيار متنوعي مي تواند صورت پذيرد .از اَشكال آن دعوت ،ارشاد ،تبليغ و امر به معروف
و نهي از منكر است.
 .٢ضرورت توجه به سطح مخاطب در گفتار
امام صادق (ع) بيان مي دارند كه انسان در مقام راهنمايي ديگران ،بايد به ظرفيت مخاطب
توجه داش��ته باشد .نبايد همه مطالب را يك جا به مخاطب منتقل كرد .ممكن است فردي
ظرفيت پذيرش اين حجم از مطالب را نداشته باشد عالوه بر اين ،برخي از موضوعات از
جمله معارف بلند درباره توحيد يا مقامات انبياء (عليهم السالم) و اوليا است كه همه كس
توان درك آن را ندارد .اين نوع مطالب ،از جمله اسرار محسوب مي شوند كه نبايد به همه
كس گفت ،و گرنه موجب گمراهي آنها مي ش��ود .اين مس��أله در مورد كتاب و نوشته نيز
صادق اس��ت؛ همه چيز را نبايد در هر كتابى نوشت ،و گرنه ممكن است موجب انحراف
برخى از مردم شود يا مطابق معناى عاميانه و عرفى تفسير گردد؛
" .٣اسرار" يا گفتار بيرون از حد تحمل
در مقام ارش��اد و تعليم و تربيت بايد ظرفيت ش��نونده را در نظر داش��ت و چيزهايي را به
او گفت كه صالحيت آن را دارد .آنچه را ش��نونده صالحيت شنيدنش را ندارد از "اسرار"
است .و آن حضرت در فرمايشات خود به عبداهلل بن جندب ،كساني را كه روش صحيحي
در ارشاد ديگران دارند به صورت تلويحي ،تعريف كردند و كساني كه اسرار ائمه (عليهم
السالم) را فاش مي كنند نكوهش گرديده اند .و در روايتي امام صادق مي فرمايند؛ َر ِح َم
اللهَّ ُ قوم ًا كانوا ِس��راج ًا و َمناراً؛ خداوند رحمت كند (آن دس��ته از شيعيان ما را) كه چراغ و
راهنمايى براى دور و نزديك بودند.
 .٤توافق گفتار با كردار؛ شرط اصلي تأثير گفتار
از ديگر نكاتى كه در مقام ارش��اد و تعليم ديگران ،به خصوص در تربيت و تبليغ مذهب
صحيح ،بايد بدان توجه داش��ته باش��يم اين اس��ت كه رفتار و گفتارمان با هم توافق داشته
باش��د« .نور» به آرامى و ماليمت در ديگران اثر مىگذارد ،در حالى كه «نار» مىس��وزاند و
آزار دهنده اس��ت .در مقام ارش��اد و هدايت ديگران ،بايد مثل نور بود ،نه نار .نبايد طورى
حرف بزنيم كه مخاطب و ش��نونده اذيت ش��ود ،نبايد با تندى و خشونت برخورد نماييم،
بايد با ماليمت رفتار كنيم تا حرف حق در ش��نونده اثر كند .امام صادق(عليه الس�لام) در
ادام��ه حديث مىفرمايند :كانوا ُدعات ًا اِلينا ب َاعمالِه��م و َم ْج ُهودِ طا َقتِهِم؛ آنان (نه با زبان تنها
بلكه) با اعمالشان و نهايت توانشان مردم را به سوى ما دعوت مىكنند.
امام صادق(عليه الس�لام) در بخش ديگرى از سخنانش��ان به صورت تلويحى ،از كس��انى
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كه مىخواهند مردم را به س��وى ائ ّمه اطهار(عليهم الس�لام) هدايت كنند اما كارشان نتيجه
ذيع اَسرا َرنا؛ نه مانند كسانى كه اسرار ما را فاش
ليس َك َم ْن يُ ُ
منفى دارد ،نكوهش مىكنندَ :
مىكنند .چنين كس��انى به جاى آن كه به ش��يوهاى صحيح ،مردم را به راه درست رهنمون
ش��وند ،با افش��اى اس��رار اهل بيت (عليهم الس�لام) ،از هدايت آنها جلوگيرى مىنمايند.
بنابراين ،بايد مراقب باش��يم و بكوش��يم كه رفتارمان در ديگران اثر مطلوب داشته باشد و
موجب هدايت آنان گردد نه آن كه خداى ناكرده آنان را به گمراهى بيفكند.
دانشگاهی به وسعت تاریخ
در زمان امام صادق  ،ش��رايط بسيار خوبى جهت نقل روايات ،برگزارى جلسات تدريس،
و تش��كیل مناظره در مكانهاى مختلف مخصوصا مكانهاى اجتماع مسلمانان مانند مساجد،
موس��م حج و ...به وجود آمده بود .خفقان اموى بس��يار كاسته شده و قدرت مركزى آنان
رو به اضمحالل بود .بنى عباس نيز با تش��كيل حكومت عباسى مشغول سركوب مخالفان
نظامى خود بودند و كسى مانع تشكيل جلسات بحث و تدريس امام نمى شد .لذا شرايطى
السالم فراهم آمد كه تقريبا براى هيچ كدام از ائمه هدى فراهم نبود.
براى امام صادق عليه ّ
لذا امام صادق تنها كسى است كه به تشكيل حوزه درسى و جلسات مناظره بسيار گسترده،
تربيت ش��اگردان و نشر تفكر ش��يعى مبادرت مى ورزد .كسانى كه در جلسات درس امام
حض��ور مى يافتن��د ،دانش طلبان و راويانى بودند كه از جاه��اى دور مى آمدند و هر گاه
مراقبت و كنترل حكومتها برطرف مى شد ،كوفه ،بصره ،واسط ،و حجاز نيز نخبگان خود
را به مدينه و به محضر درس امام صادق گس��يل مى داش��ت  (.االمام الصادق و المذاهب
االربعة)
انواع مناظرات
السالم را مى توان از جهات مختلف دسته بندى كرد.
مناظرات امام صادق عليه ّ
 .1از نظر تعداد
السالم ،يك
الف  .مناظرات فردى  :در اين گونه مناظرات ،در طرف مقابل امام صادق عليه ّ
فرد به احتجاج مى نشست .
الس�لام
ب  .مناظ��رات گروهى :در اي��ن گونه مناظرات ،در طرف مقابل امام صادق عليه ّ
چندين نفر براى مناظره حاضر بودند.
بس��يارى از مناظرات امام صادق در بين توده هاى م��ردم ،خصوصا در اجتماعات مذهبى
چون مناسك حج و ...برگزار مى گرديد.
 .2از نظر بحث و استدالل
الف  .مناظراتى كه از آغاز تا پايان با اس��تدالالت و بحثهاى متفاوت دو طرفه به پايان مى
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رسيد.
ب  .مناظراتى كه حضرت بيشتر در مقام پاسخ گويى به سؤاالت مخالفين بوده و استدالالت
كمتر در قالب دو طرفه جريان مى يافت .
 .3از نظر نتيجه
الف  .مناظراتى كه پس از استدالل و گفت و شنود ،به ايمان آورد ِن فرد مقابل مى انجاميد.
ب .مناظرات��ی ک��ه پس از اس��تدالل ب��ه ایم��ان آوردن فرد یااف��راد مناظره کنن��ده منجر
نمی شد
شیوه های ورود به بحث
ش��یوه بحث ها و گفتارهای حضرت با دیگر اندیش��ان به روشنی گواه این مطلب است که
ایشان پیوسته از ارایه جمالت به منظور اسکات فرد مقابل ،امتناع می ورزیدند .حضرت در
استدالالت از مقدمات یقینی استفاده می کرد .القای روح آزاد اندیشی به منظور سرسپاری به
حرف حق و تعمیم هرچه بیشتر مطالب و مباحث در قلب افراد ،از روش های ایشان است.
 .1پرسش از دليل مدّ عا و اقرار گرفتن از متن كامل ا ّدعا
الس�لام ديده مى ش��ود كه حضرت به يك مرتبه
در بس��يارى از مناظرات امام صادق عليه ّ
ش��نيدن ادعاى طرف مقابل اكتفا نكرده و قبل از ش��روع بحث  ،خود مجددا آن را بازگو
نموده اند و با گرفتن اقرار ادعا ،از وى تقاضاى دليل مى نمودند كه در اين صورت زمينه
تغيير راءى طرف مقابل از بين مى رود.
 .2اهتمام به دليل و برهان
السالم اهتمام خاصى به آوردن دليل و برهان داشتند و اين امر در بسيارى
امام صادق عليه ّ
از مناظراتشان كامال مشهود است
السالم
شيوه مناظرات امام صادق عليه ّ
الس�لام آموزگار بزرگ بش��ريت بود كه با فضايل و س��جاياى بى
امام جعفر صادق عليه ّ
مانند مظهر اعالى شرف و كمال انسانى به شمار مى رفت  .بر اين وجود عظيم و شگرف
بشرى  ،در آشفته ترين اعصار تاريخ اسالمى و در هنگامه بحران ها ،انقالب هاى سياسى
 ،اختالف ها ،و آشفتگى هاى فكرى و مذهبى وظيفه اى الهى مح ّول بود و او در بحبوحه
حوادث گوناگون و عليرغم مش��كالت بى ش��مار ،امر مقدس��ى را كه بر عهده داش��ت ،
چنان پيش برد كه در آن  ،عقل و انديش��ه در حيرت و ش��گفتى ماند .وى بر تاريخ حيات
اجتماع��ى و علمى و معنوى اس�لام  ،تاءثيرى جاودانه گذاش��ت و نفوذ تعليمات وى در
سراسر اين شئون آشكار است .
افاضات فكرى  ،علمى و اقتصادى وى  ،بر پايه احكام اس�لام قرار داد و مكتب او همان
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مكتبى اس��ت كه ش��الوده اش به دس��ت نبى اكرم ص ّلى اللهّ عليه و آله پى ريزى شد و امير
الس�لام در آن به آموزگارى پرداخت  ،ليكن وسعت آموزشهاى جعفر
المؤمنين على عليه ّ
الس�لام و كوش��ش وى در پيراستن حقيقت اسالم از آنچه به ناروا بر اين
بن محمد عليه ّ
آيين آس��مانى بسته بودند ،موجب شد كه مكتب اصيل افكار و عقايد اسالمى  ،به نام بلند
او موسوم گردد و طريقه ح ّقه اى كه شيعه اماميه  ،يعنى معتقدان و پيروان آن مكتب اصيل
در پيش دارند(( ،طريقه جعفرى )) ناميده شود.
در عصرى كه از يك س��و دروازه هاى قلمرو اس�لامى بر روى دانشهاى گوناگون گشوده
ش��ده و از س��وى ديگر جنجال مكتبداران عقايد و مذهب سازان مختلف بلند بود ،مكتب
تش��يع با ارش��ادات و راهنمونى هاى ((امام جعفر صادق ))موجوديت و اعتبارى بى مانند
يافت.
رتبه علمى  ،مقام زهد و پارس��ايى  ،بزرگى  ،وقار و مكارم اخالق اين پيش��واى راس��تين
در ميان هم عصرانش زبانزد خاص و عام بود و چنان كه گفته ش��د ،پيوس��تگى به مكتب
فضيلت وى تا آنجا مايه مباهات و افتخار به ش��مار مى رفت كه جمعى از بانيان مذاهب
و صاحبان مكاتب ديگر نيز اعتبار خويش را به حس��اب ش��اگردى و نقل حديث از او مى
نهادند.
السالم در هنگام بحث و استدالل  ،به مدّ عى مجال اقامه
امام صادق  ،جعفر بن مح ّمد عليه ّ
برهان و اثبات حجت مى داد و در اين ميان هر چند س��خنان باطل و ناس��توده مى ش��نيد،
خش��مگين نمى ش��د و كالم مدّ عى را قطع نمى كرد ،بلكه پس از پايان گفتار وى  ،لب به
س��خن مى گش��ود و در ر ّد گفتار او به اس��تدالل مى پرداخت و وى را به حجت خويش
ملزم مى كرد.
با بررسى و تحليل مناظرات امام صادق با ديگر انديشان  ،شيوه هاى مختلف آن حضرت
در مناظراتشان استنباط شده كه در اين قسمت هر شيوه با ذكر نمونه اى از بحث ها ،ارائه
خواهد شد
 .1دعوت به توحيد و اثبات وجود خدا
همه انبيا و اولياى الهى به بيان توحيد اهتمام داشتند .ساده ترين طريق درس توحيد همان
است كه خداوند متعال در قرآن بيان فرموده و آن  ،پى بردن به مؤ ثر از راه آثار ،از مصنوع
به صانع  ،و از مخلوق به خالق است .
آنجا كه مى فرمايد:
س��نريهم آياتنا فى اآلفاق و فى اءنفس��هم حتّى يتبيّن لهم اءن ّه الحقّ اءو لم يكف بربّك اءن ّه
على ّ
كل شى ء شهيد(فصلت)
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به زودى آيات خود را در بيرون و درونشان به ايشان مى نمايانيم تا آن كه بر آنان آشكار
شود كه آن حقّ است  ،آيا كافى نيست كه پروردگارت بر همه چيز گواه است .
السالم نيز به دليل توسعه دولت اسالمى به ويژه در علوم طبيعى  ،توحيد
امام صادق عليه ّ
را از همين راه به مردم تعليم نمود .بنابراين س��بك دعوت به توحيد در مكتب امام جعفر
صادق همان روش تعليم قرآن است كه اكثريت آن را درك مى نمايند.
امام صادق در تعليمات توحيدى خود فرمودند :اگر مردم اهميت و ارزش خداشناسى را
مى ش��ناختند ،چشم از آثار او برنمى داشتند .اگر مردم فضيلت توحيد را در مى يافتند ،از
اين زندگى دنيا چشم مى پوشيدند و دنيا با تمام متاع خود در نظر آنها كوچك مى نمود،
آنقدر كه براى آن قدمى برنمى داشتند و تمام نعمت هاى دنيا را با يك لحظه معرفت خدا
مقابل��ه نمى كردند ،و هرگاه به آثار الهى و آيات حق در اين دنيا مى نگريس��تند لذتى مى
بردند كه در هيچ مرتبه اى وجود نداشت مگر در روضات بهشت ؛ آن هم با اولياى خدا.
السالم در ادامه چنين مى فرمايند:
امام صادق عليه ّ
كل وحدة و نور من ّ
كل وحشة و صاحب من ّ
جل اءنس من ّ
انّ معرفة اللهّ ع ّز و ّ
كل ظلمة
كل ضعف و شفاء من ّ
و قوة من ّ
كل سقم
معرفت خدا و شناختن اوّ ،
جل و عال ،انيس هر وحشتى  ،دوست و همنشين هر تنهايى ،
و نور هر ظلمت و تاريكى  ،قوت و نيروى هر ضعف و ناتوانى  ،و شفاى هر گونه مرض
است.
السالم در تعليماتش به مفضل بن عمر در حضور زنادقه  ،از راه شناخت
امام صادق عليه ّ
 ،آگاهى  ،تفكر ،و تدبر در نباتات  ،جمادات  ،حيوانات  ،و انسان و علم به تكامل وى و
آثار نفسانى او ،با توجه به اين كه اين همه آثار را نمى توان بدون مؤ ثر و اين نظم را بدون
مدبّر و حكيم خالق دانا شناخت  ،توحيد را تعليم مى نمايد.
بنياد مكتب جعفرى بر پايه توحيد ،ايمان به مبداء و معاد و مبانى علمى بود .لذا استدالل ها
و براهين عقلى بسيارى را به كار برد و براى احتجاج در مورد مبانى توحيد از طب و نجوم
و ...كه پايه هاى خداشناسى است  ،سخن به ميان كشيد .درباره بسيارى از آيات قرآن كريم
نيز تفسيرهايى را بيان نمودند .با توجه به اين كه از سرچشمه وحى و الهام سيراب مى شد
و ارشاد و هدايت افراد بشر را به عهده داشت  ،آيات قرآن كريم را نيز تفسير مى نمود.
 .2پاسخ كوتاه و مستدل
گاهى حضرت با پاس��خى كوتاه و مس��تدل  ،به س��ؤ االت مختلفى كه در طول مناظرات
پرسيده مى شد ،سؤ ال كننده را قانع و مجاب مى نمود.
حضرت كامال به س��ؤ االت و ا ّدعاهاى افراد گوش مى داد و بعد با اس��تداللى قاطع به او
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پاسخ مى داد .گاهى سؤ االت طوالنى بودند.
برخوردارى از موضع مناس��ب براى ايس��تادگى در برابر تهاجم فرهنگهاى بيگانه و مقابله
با آنها ،اس��تدالل هاى عقلى قوى و استوار مى طلبد .قبل از هر چيز ،الزم است يافته هاى
مخاطب ارزيابى گردد و نسبت به يافته هاى يقينى و آگاهى هاى مشكوك وى  ،آگاهى به
دس��ت آيد و بحث و گفت و گو در قلمرو مش��كوكات ادامه يابد .اگر مناظره كننده بتواند
مش��كوكات را آسيب پذير سازد و ميزان آنها را كاهش دهد ،به آماده كردن زمينه پيروزى
دست يافته است .
السالم در موارد بسيارى از مناظرات  ،از استدالل هاى عقلى استوار ،براى
امام صادق عليه ّ
آس��يب پذير كردن مشكوكات طرف مقابل اس��تفاده مى كردند .ايشان در ارائه استدالالت
خود براى قانع كردن طرف مقابل  ،تد ّرج داشتند .به اين صورت كه پس از مقدمه چينى ،
شخص را از مرحله انكار به مرحله شك آورده و حاصل آن چنين است كه امام در موارد
زيادى به مخاطب مى فرمايد :چرا شما بر آنچه نديده ايد ،حكم صادر مى كنيد؟
طريق اس��تدالل در مقابل يك فرد طبيعى  ،داللت ذاتى مصنوعات و افعال الهى بر وجود
آفري��دگار مى باش��د؛ چرا كه هر فعلى داللت ذاتى بر فاع��ل و هر بنايى داللت ذاتى بر بنّا
السالم،
دارد .در مقابل همين منطق بود كه ماترياليس��ت هاى سرسخت معاصر ائمه عليهم ّ
اظهار عجز مى كردند و سر تسليم فرود مى آوردند(( .ابن ابى العوجاء)) درباره امام صادق
مى گويد:
او را ملكى ديدم كه هر گاه بخواهد متجسم و متسجد مى شود ...به اندازه اى آثار قدرت
خدا را كه من در خود مى يافتم بيان كرد كه نزديك بود خدا را به من نش��ان دهد و با هر
كه سخن گفتم  ،مرعوب نگرديدم ؛ چنان كه در محضر وى مرعوب شدم .
 .4ايجاد صورتهاى مختلف براى مدّ عاى فرد مقابل (سبر و تقسيم )( التعريفات)
الس�لام اگر با مس��ئله ي��ا مطلبى كه از جنبه ها و ابع��اد مختلف  ،احكام
امام صادق عليه ّ
متعددى پيدا مى كرد مواجه مى ش��د ،پس از شنيدن ادعاى خصم  ،در ا ّولين سخنان خود
ا ّدعاى فرد مقابل را به صورت ها و احتماالت مختلف تقسيم مى نمود و با تجزيه و تحليل
دقيق  ،آن را باطل مى كرد .از اين شيوه به عنوان روش استداللى ((سبر و تقسيم )) سخن
به ميان مى آيد.
السالم ضمن گفت و گوهايش با گروههاى مختلف با استفاده از
حضرت امام صادق عليه ّ
واژه هاى مؤ دبانه و احترام آميز آنها را مورد خطاب قرار مى داد .مثال هنگامى كه زنديقى
از مصر براى مناظره با حضرت به مدينه و بعد از آن به ّ
مكه آمده بود ،حضرت او را چنين
خط��اب مى كند(( :يا اخا اهل مص��ر؛ اى برادر اهل مصر)) و نتيجه مناظره وى با امام اين
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بود كه زنديق ايمان آورد و امام نيز يكى از اصحاب خود به نام هشام بن حكم را ماءمور
تعليم آداب و شرايع اسالم به او نمود (.االحتجاج)
عالوه بر اين مناظرات امام صادق از ش��رايط كلى اخالقى نيز برخوردار بود كه به پاره اى
از آنها اشاره مى شود:
 .1سعه صدر
 .2برخورد هدايتى و دلسوزانه
 .3شنيدن كامل ادعا
 .4عدم خود ستايى هنگام غلبه
 .5رعايت ادب و احترام
 .6باطل كردن مدّ عاى فرد با استفاده از كالم وى
براى باطل كردن مدعاى خصم  ،از دو طريق مى توان عمل نمود:
 .1صفتى در س��خن طرف مقابل واقع شود به كنايه از چيزى كه حكم خاصى از آن اثبات
گرديده و شخص آن حكم را براى غير آن شى ء اثبات نمايد.
 .2حمل لفظى كه در سخن ديگرى آمده برخالف مراد و منظور او؛ در صورتى كه با ذكر
متعلق آن َحمل را بپذيرد.
از هش��ام بن حكم روايت ش��ده كه گفت  :ابو شاكر ديصانى گفت  :در قرآن آيه اى است
ك��ه دي��دگاه ما را تقوي��ت مى كند .گفتم  :كدام آيه ؟ گفت  :آي��ه اى كه مى گويد(( :و او
كس��ى است كه در آسمان اله اس��ت و در زمين اله است )) .من پاسخش را ندانستم تا به
الس�لام را از آن آگاه ساختم و امام فرمود :اين سخن زنديقى
حج رفتم و امام صادق عليه ّ
خبيث اس��ت ! هرگاه به س��وى او بازگش��تى  ،به او بگو نام تو در كوفه چيس��ت ؟ او مى
گويد :فالن  .بگو نام تو در بصره چيست ؟ او مى گويد :فالن و تو بگو پروردگار ما نيز به
اينگونه هم در آس��مان اِله ناميده مى ش��ود و هم در زمين و هم در دريا .او در همه مكانها
اِله ناميده مى شود.
هش��ام مى گويد :بازگشتم  ،نزد ابوش��اكر رفتم و آگاهش ساختم  .او گفت  :اين پاسخ از
حجاز به اينجا رسيده است  (.بحار االنوار)
در اين مناظره امام با بهره گيرى از كالم خصم  ،راه هر گونه مناقش��ه اى را بس��ته و او را
به عجز مى كشاند
 .7قرار گرفتن در جايگاه پرسشگر
الس�لام در برابر ش��بهاتى كه زنادقه ايجاد مى كردن��د ،به جاى بحث و
ام��ام صادق عليه ّ
استدالل هاى پيچيده  ،با طرح سؤ االتى ساده و بيدار كننده  ،مخاطب را به عجز مى كشاند
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السالم در برخورد با
و اين همان چيزى است كه در شيوه مناظرات حضرت ابراهيم عليه ّ
نمرود مشاهده شد.
 .1گاهى خود حضرت ابتدا از افراد سؤ ال مى كرد .هر كس ادعاهايى داشت  ،با سؤ االتى
كه از پرس��يد ،آنها را متقاعد مى كرد ،به جهل خودشان آگاهشان مى نمود ،و آنها را آماده
ش��نيدن حقيقت مى س��اخت ؛ يعنى از مرحله انكار به مرحله شك رسيده و در اين زمان
آنها آماده شنيدن حقايق و در نتيجه پذيرفتن آن مى شدند.
گاهى حضرت در مورد مس��ئوليت هايى كه بر عهده افراد بود ،س��ؤ ال مى كردند تا خود
افراد متوجه ش��وند كه طبق كتاب  ،س��نت و سيره ائمه عمل نمى كنند .مثال در برخورد با
ابن ابى ليلى كه از زنادقه متكلم بود و ِس��مت قضاوت را در حكومت بنى عباس بر عهده
داشت  ،اين گونه عمل كرد (.االحتجاج)
 .2گاهى خود حضرت از افرادى كه به قصد مناظره به حضورش مى رس��يدند ،سؤ االتى
را مى پرس��يد تا آنها كه منكر هس��تند ،بعد از آگاهى يافتن  ،به مرحله ش��ك و بعد از آن
به مرحله آمادگى ش��نيدن حرف حقّ برسند .مانند مناظره مرد شامى كه به قصد مناظره به
خدمت حضرت رسيده بود (.االحتجاج)
 .3گاهى نيز حضرت از ش��خصى كه به نزد او مى آمد و س��ؤ االتى داشت  ،پرسش هايى
را مى پرس��يد تا با توجه به پاس��خ فرد و ادعايش  ،وى را مج��اب نمايد و عقايد ح ّقه را
اثبات كند.
 .۴امام گاهی با سواالتی که از افراد می پرسیدند ،آنها را متوجه عقاید توحیدی می کردند
 .8تذكر دادن به امور ملموس در زندگى
از هش��ام بن س��الم روايت ش��ده كه گفت  :به امام صادق گفته شد :پروردگارت را به چه
شناختى ؟ حضرت فرمود :به فسخ تصميم ها و نقض اراده ها؛ تصميم گرفتم آن را بر هم
زد ،اراده كردم آن را گسست  (.بحار االنوار)
الس�لام در اين پرس��ش و پاسخ با تذكر دادن به امور ملموس در زندگى
امام صادق عليه ّ
انسان  ،بر ربوبيت ((اللهّ )) و حضور تدبير الهى در حيات بشر استدالل كرده است .
 .9برخورد كوبنده
امام صادق با ابن ابى ليلى كه گفته شده بود قاضى مسلمانان است  ،برخورد تندى داشت
 ،به طورى كه وقتى حضرت از او مى پرس��د كه به چه چيز در بين مردم حكم مى كنى ؟
وى در پاسخ مى گويد :با آنچه از رسول خدا و ابوبكر و عمر به من رسيده است  .حضرت
الس�لام نفرموده كه
مى فرمايد :آيا رس��ول ص ّلى اللهّ عليه و آله در مورد حضرت على عليه ّ
على؟ وى مى گويد :بله  ،اين حديث بين مردم مش��هور اس��ت  .حضرت مى
 :اءقضاكم ّ
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فرمايد :اگر تو را به خدمت رس��ول خدا ببرند و از تو بپرس��ند كه چرا به غير حكم على
مرتضى حكم مى كنى  ،چه خواهى كرد؟
راوى م��ى گوي��د :رنگ ابن ابى ليلى بعد از اس��تماع اين كالم حضرت زرد ش��د .وى از
حضرت مى خواهد كه در آن مورد س��خنى با او نگويد و من هم در آن مورد سخنى نمى
گويم  (.االحتجاج)
بررسى شيوه هاى امام صادق
السالم با گروههاى مختلف كه درباره عقايد
از تحليل و بررسى مناظرات امام صادق عليه ّ
اس�لامى صورت گرفته بود ،اس��تنباط مى ش��ود كه راه امام صادق همان راه قرآن است و
السالم راهى ميانه است  ،همان
روش امام صادق در مناظرات كالمى مانند اهل بيت عليهم ّ
طور كه قبال نيز بيان شد ،حضرت با پيروى از كتاب خدا جدال را دو گونه مى دانند:
 .1جدال اَحسن و نيكو
 .2جدال غير اَحسن
السالم اساس مناظرات خود را نيز بر همين پايه نهادند .وى عالوه بر نشر
امام صادق عليه ّ
علوم در مدينه بارها حلقه درس خود را به كوفه نيز منتقل مى كرد كه به مانند قلعه و دژى
مستحكم براى ظهور و انتشار تشيع بود ،حضرت درسها را در مسجد كوفه  ،در زاويه اى
كه هم اكنون مقام امام صادق ناميده مى شود ،القاء مى كردند و از احوال روات هم معلوم
مى شود كه بيشتر آنها اهل كوفه بودند (.اسات و اءبحاث)
نتیجه گیری:
امام صادق ديدگان و گوش��هايش را بر وقايع و قضايايى كه در آن عصر و زمان اتفاق مى
افتاد نبس��ت  ،بلكه آنها را كامال ش��ناخت تا با آنها برخورد نمايد .در غير اين صورت اگر
امام در مقابل اين مس��ائل س��كوت مى كردند ،چگونه نحوه مواجهه با گروههاى مختلف
دشمنان را متوجه مى شديم .
امام صادق نس��بت به فلسفه و راه و روش فالس��فه علم كامل داشت  .وى در ر ّد شبهات
 ،مرجع زمانش بود و در اين مس��ئله هم شايس��ته ترين فرد بود .اين امر نيز به دليل احاطه
كامل ايشان به علم بود؛ چرا كه او افق وسيعى در معرفت و شناخت داشت و هيچ يك از
علماى عصرش چنين ويژگى را نداشتند.
بنابراين با مسائلى كه در آن زمان عليه اسالم مطرح مى كردند ،چنين مقابله نمودند كه :
الس�لام به ر ّد دش��منى و نيز پاس��خ گويى ب��ه احتجاجات گروههاى
 .1امام صادق عليه ّ
مختلف اكتفا نكرد ،بلكه سعى نمود تعداد افرادى را در مقابله با آنها ،در زمانها و مكانهاى
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ديگر ،تربيت و تعليم نمايند.
السالم چيزى بگويند
 .2امام صادق به غالت اجازه نمى داد در مورد او و اهل بيت عليهم ّ
كه در آنها وجود ندارد .در مقابل آنها با جدّ يت مى ايس��تاد ،آنها را لعن و تكفير مى نمود
و از آنها تبرى مى جست .
 .3ام��ام ص��ادق اصحاب و راوي��ان خود را از انفصام بين قول و عمل و عقيده و س��لوك
بر حذر مى داش��ت و آنها را نصيحت مى كرد كه م��ردم را با رفتارتان آموزش دهيد نه با
مواعظ و ارشادات .
بنابراين آنچه از سيره امام صادق نتيجه گرفته مى شود به قرار زير است .
 .1ضرورت اطالع از مشكالت عصر و ضرورت رجوع به قرآن و سنت در مواجهه با آن
مشكالت و نيز ايجاد راه حل هايى كه در ضمن آن شريعت و نيز مردم حفظ شوند.
 .2تكي��ه بر تربيت اس�لامى و مواجهه با انحرافات و ش��بهات جديد ك��ه در اثر تفكرات
انحرافى غلط روى مى دهد.
 .3سعى در تالش در تربيت مبلغين عليه اين افكار و در مرحله بعد ،نقد اين تفكرات .
 .4پااليش نقطه نظرات و افكار خود از تمام مظاهر غلو .اين موارد تنها زمانى امكان پذير
اس��ت كه مس��لمانان و به ويژه رهبران آنها ،از علما و انديشمندان  ،نسبت به مسئوليت و
وظيفه عميقى كه در مقابل آينده امت دارند ،احساس مسئوليت نمايند.
الس�لام در مناظرات و بحث هاي��ش  ،براى اثبات وجود خدا از طرق
 .5امام صادق عليه ّ
مختل��ف افراد را به توحي��د دعوت مى نمود .به اين صورت كه فطرت هاى توحيدى آنها
را بيدار مى كرد و به آيات و نشانه هاى پروردگار ،استدالل مى نمود.
 .6ام��ام ص��ادق نيز همانند قرآن با اس��تدالل هاى س��اده عملى و محس��وس و به دور از
پيچيدگى هاى كالمى و فلسفى  ،انسانها را به تفكر وامى داشتند و در اين راستا از نزديك
ترين امور محسوس  ،براى پيمودن كوتاه ترين راه رسيدن به مقصود بهره مى جست  .به
همين جهت پاسخهاى امام صادق حيرت آور و غير قابل مناقشه بود.
 .7امام صادق براى اين كه مطلب را به ذهن نزديك تر كند ،مثال مى زدند و يا با طرح سؤ
ال  ،مخاطب را به اعتراف مى كشاندند و گاهى نيز به آثار و عواقب منفى آن اعتقاد باطل
اشاره مى كردند تا اگر مخاطب قابل هدايت است در قلب او اثر گذارد و اگر اهل عناد و
لجاج است  ،او را به سكوت وادار نمايد.
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منابع:
قرآن مجید
آیت اهلل مصباح یزدی  ،محمد تقی ،پندهای امام صادق علیه السالم به ره جویان صادق ،
( ،)1383جلد اول و دوم ،قم :موسسه آموزشی و پزوهشی امام خمینی رحمه اهلل،
االحتجاج  ،ج  ،2ص 335
االحتجاج  ،ج  ،2ص 353
االحتجاج  ،ج  ،2ص 354
االحتجاج  ،ج  ،2ص ۳۶۵
االمام الصادق و المذاهب االربعة  ،ج  ،1ص .338
السالم دراسات و اءبحاث  ،ص .259
االمام جعفر الصادق عليه ّ
بحار االنوار ،ج  ،3ص 223
بحار االنوار ،ج  ،3ص .49
حسينى  ،سيده فاطمه ميرصفى( ،)1390شيوه مناظرات انبيا و امام صادق (عليهم السالم)،
 ،تهران :امیر کبیر۲۹۰ ،ص
عبدالقاهر جرجانى التعريفات  ،ص 68
عزیزی ،عباس )1381(،فضایل و س��یره امام صادق علیه الس�لام در آثار عالمه حسن زاده
آملی ، ،تهران :صاله ،چاپ اول ۱۲۸ ،ص
فصلت ص .53
قمی  ،حاج ش��یخ عب��اس  )1377( ،کلیات منتهی االمال زندگی چه��ارده معصوم علیهم
السالم  ،جلد اول و دوم  ،انتشارات جاویدان ۱۲۰۴ ،ص
کاردان ،علی محمد و همکاران ، )1386( ،درآمدی بر تعلیم و تربیت اسالمی ،جلد اول ،
پزوهشگاه حوزه و دانشگاه ،تهران :انتشارات سمت،
مرکز مطالعات اسالمی استراسبورک :ترجمه ذبیح اهلل منصوری )1381( ،مغز متفکر جهان
شیعه امام جعفر صادق (ع) ،تهران :بدرقه جاویدان ۵۰۳ ،ص

نسیم ترابی ،آرزو عرفان ،معصومه نقدی ،نزهت الزمان مشفقی

1

چکیده:
انتخاب مديران و کارگزاران اصلح در هر سازمانی داراي اهميت بسيار ميباشد .به منظور
رسیدن به این مهم ،معيارهايي وجود دارد تا مديران و کارگزاران با آن معيارها سنجيده و
ارزيابي شوند .با توجه به حجيت کالم معصوم(ع) ،در اين مقاله سعي شده است معيارهاي
مديران جامعه اس�لامي از منظر امام صادق استخراج ش��ده است و ارائه گردد .معيارهاي
به دس��ت آمده ،در دو دستة معيارهاي تخصصي و ارزشي دستهبندي شده است .در حالي
که معيارهاي تخصصي برانجام موفقيتآميز ش��غل داللت دارند ،معيارهاي ارزشي به ابعاد
هنجاري عملکرد مديران ميپردازد.
کلید واژه ها :امام صادق (ع) ،مدیر ،معیارهای تخصصی ،معیارهای ارزشی.

 .1دانشجویان دکتری مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
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گزیده ای از معیارهای گزینش مدیران در مذهب شیعه
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مقدمه:
آنچه باعث س��عادت جامعه میشود ،شايستگي و جامع الشرايط بودن مديران و کارگزاران
آن جامعه اس��ت .در س��ازمانها نيز موفقيت سازمان در رسيدن به اهداف و مأموريتهاي
سازماني منوط به وجود داشتن ،مديراني کاردان و اليق ميباشد .از این رو باید معيارهايي
براي س��نجش افراد و انتخاب ايش��ان در نظر گرفته شود .مسلم ًا معيارهاي سنجش در هر
جامعه بايد متناسب با ارزشها و جهانبيني آن جامعه تعريف شود .در جهانبيني اسالمي،
هم اين جهان و هم جهان آخرت مورد توجه است و هدف صرف ًا توليد بيشتر نيست بلکه
هدف نهايي تعالي انسان و رسيدن او به جايگاه خليفه خدا بر روي زمين ميباشد.
در مديريت اس�لامي ،بهترين مرجع براي يافتن معيارهاي مناس��ب سنجش افراد ،سخن
معصومين(ع) ميباشد .سخنان امام صادق(ع) ،یکی از این منابع ارزشمند براي نیل به این
هدف میباش��د زيرا سخن آن حضرت به دليل معصوم بودن ايشان خالي از خطا و لغزش
است .در اين مقاله سعي شده است معيارهاي مديران برتر از نظر امام صادق (ع) استخراج
شده و ارائه گردد.
معيارهاي تخصصي :اين دس��ته از معيارها ،براي انجام موفقيتآميز ش��غل الزم است .اين
معيارها معموالً بين مديريت اس�لامي و مديريت غربي مش��ترک اس��ت .معيارهايي نظير
تقسیم کار ،تفکر ،بهره گیری از افراد توانا و ...
معيارهاي ارزش��ي :اين دسته از معيارها ش��امل مجموعهاي از رفتارهاي قابل قبول جوامع
انساني مي-باشد كه در اكثر جوامع ممكن است قابل قبول باشد و به نام ارزشهاي جهاني
نيز ش��ناخته ميشوند .مانند خداجویی و بندگی خدا ،عدالت محوری ،زیبایی و آراستگی
ظاهر و ( ...آقاجانی.)1385 ،
 .1خصوصیات و معیارهای تخصصی:
 .1-1قاطعیت در اجرای عدالت
اساسا یک مدیر عادل ،همزمان با اجرای عدالت در تمام ابعاد آن ،ناچار است برای اجرای
عدالت با مفس��دان اقتصادى ،اجتماعی و فرهنگى ،مروجان فس��اد ،فحشا و بیبندوبارى،
بر همزنندگان عزت و استقالل کشور و سایر موانع عدالت مقابله کند (پاک نیا.)1388 ،
آری در سایه مدیریت مدیران عدالت محور ،باید اهل تقوا و انسانهای پاکدامن ،در آسایش
زندگی کنند و خائنان و افراد آلودهدامن در هراس به س��ر برند .به همین سبب ،صادق آل
«حدٌّ یُ َقا ُم للِهَّ ِ فِی الأْ َ ْر ِ
ین َصبَاح ًا1؛ اجرای یک
ض أَفْ َض ُل م ِ ْن َم َط ِر أَ ْربَعِ َ
محم��د(ع) میفرمایدَ :
 .1وسائل الشیعه ،ج  ،28ص13

 . 1تحف ،ص 304
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مورد حد برای خدا در زمین بهتر از باریدن چهل روز باران خواهد بود( ».پاک نیا.)1388 ،
.1-2تشویق به تفکر
کاربرد روش عقالنی در نظام فکری اس�لام ،جایگاه مهمی دارد .به کارگیری قدرت تعمل
و تفکر ،ابزاری برای معرفت صحیح و هدایتگر انس��ان به س��وی پیشرفت و تعالی است.
آن حضرت در س��یره رفتاری و عملی خود ،ارزش واالیی برای اندیش��ه و تفکر قایل بود
و زیباترین و رس��اترین سخنان را درباره ارزش تعقل و تفکر در مسائل دینی بیان فرموده
است (نشریه مشعل).
.1-3بهره گیری از افراد توانا
شش��مین اختر تابناک آس��مان والیت و امامت ،ب��ا ارزیابی قابلیت ه��ا و توانمندی های
شاگردان خود ،برخی از آن ها را برای پاسخ به سواالت و گفت و گوهای علمی پرورش
داده بود .به عنوان مثال ،در مباحث اعتقادی و کالم به ویژه مس��ائل امامت ،افراد ممتاز و
برگزیده ای همچون هشام بن سالم ،هشام بن حکم ،حمران بن اعین و  ...را تربیت کرده
بود و به موقع از آنها استفاده می کرد (نشریه مشعل).
.1-4ارتباط با نسل جوان
در تربیت اس�لامی ،هدایت و تربیت نسل جوان اهمیت ویژه ای دارد .نوجوان ،قلبی پاک
و روحی حس��اس و عاطفی دارد .ارزش دادن به شخصیت بهترین شیوه ارتباط با اوست.
ش��یوه رفتاری امام صادق (ع) با جوانان و دس��تور عمل های آن حضرت برای جوانان و
نحوه برخورد با آنان ،بهترین راهکار برای حل مش��کالت و معضالت این قش��ر اس��ت
(نشریه مشعل).
.1-5دور اندیشی
آدم عاق��ل در هر کاری که می خواهد انجام دهد ،کام ً
ال دقت و تأمل می کند و جنبه های
مثبت و منفی آن را در نظر می گیرد و میان احتمال موفقیت و شکس��ت ،مقایس��ه عاقالنه
می کند و می س��نجد که از چه راه باید اقدام کرد و اگر در اوائل و مقدمات کار شکس��ت
خورد و خواس��ت منصرف ش��ود ،چگونه باید از آن کار دست بکش��د و چنانچه در این
افکار و اندیش��ه ها ،خود را وامانده یافت ،از نظریات و تجربیات دیگران نیز اس��تفاده می
کند .بعد از همه اینها اگر صالح بود ،در آن کار اقدام می کند وگرنه خودداری می نماید
(حکیم.)1369 ،
1
رف َمدخَ َل ُه مِن َمخَ ر ِج ِهَ ،ق َ
قِف ِعندَ ُک ِّل اَم ٍر َحتّی تَعِ َ
بل اَن تَ َق َع فی ِه َفتَندَ َم .
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در ه��ر کاری تأم��ل کن ،تا راه ورود و خروج آن را بدان��ی ،پیش از آنکه در آن کار اقدام
کنی و پشیمان شوی.
.1-6تقسیم کار
ش��خص مدبر کسی است که برای انجام و اداره امور خویش ،برنامه ای تنظیم کند و طبق
آن برنامه عمل نماید .کارها عموم ًا به دو دسته تقسیم می شوند :کارهای مهمی که شخص ًا
بای��د انجام داد ،در غیر این صورت مختل میش��وند و امور دیگر که دخالت ش��خص در
آنها چندان الزم نیس��ت .اگر برنامه و تقسیم کار نباشد ،مشکل است که انسان بتواند تمام
کارهایش را به تنهایی انجام دهد و به خوبی به پایان برساند (حکیم.)1369 ،
با ِش ُر کِبا َر ا ُم ُورِ َک بِنَ ِس َ
کَ ،و کِ ُل ما َس َف َل اِلی َغیر َ
ِک.1
کارهای بزرگ را ،خود انجام ده و کارهای جزئی و کوچک را به دیگران واگذار.
.1-7وقت شناسی
وقت یعنی فرصتها؛ س��اعت ها و ش��ب و روز و به طور کلی ،سال های عمری که در هر
اختیار هر انس��انی قرار می گیرد .ش��ناختن وقت ،یعنی اهمیت وقت و آثار درخشان بهره
مندی از وقت و راه صحیح اس��تفاده از وقت را بشناس��یم و حداکثر اس��تفاده را در جهت
س��عادت دنیا و آخرت خود و جامعه ،از آن ببریم .وقت را بشناس��یم؛ یعنی به ارزش فوق
الع��اده آن توجه کنیم و آن را به رایگان از دس��ت ندهی��م ،و از لحظه لحظه آن بهره های
جدی بگیریم (عبد دوست ،محمد اجتهادی.)1386،
امام صادق (ع) فرمود:
ک َو َوقت ِ َ
یس َشی ٌء أَ َع َّز مِن َقلب ِ َ
ک2؛
لَ َ
هیچ چیزی عزیزتر از روح و وقت تو نیست.
 .1-8شدت عمل
حد و مرز رفق تا کجاس��ت؟ آيا در همه موارد و به صورت مطلق ،اس��تفاده از اين ش��يوه
توصيه ميشود؟ آيا استفادة حداكثري از نرمش ،در همة موارد موجب سوءاستفادة ديگران
نميشود؟
در جواب بايد گفت :استفاده از نرمش هيچگاه به صورت مطلق توصيه نميشود و نبايد در
همة موارد و موقعيتها مورد استفاده قرار گيرد ،بلکه در نظر گرفتن شرايط و موقعيتها
ضروري اس��ت .اساس ًا تکريم انس��ان به اين نيست که هميشه مورد لطف و مرحمت واقع
ش��ود ،بلکه در مواردي به صالح او و يا مجموعة انس��اني است که با تندي و شدت با او
 . 1وافی ،ج ،10ص16
 . 2الی االخبار ،ج ،1ص 16

 . 1اصول کافی ،جلد  ،2ص335
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برخ��ورد ش��ود .به عبارت ديگر ،رهبري کريمانه دو ک ّف��ه دارد که معموالً يکي از ديگري
سنگينتر بوده و داراي ُرجحان است و آن عبارت است از :نرمش حداكثري .اما کفة ديگر
آن ،شدت عمل است که در موارد ضروري و معموالً به ندرت از آن استفاده ميشود .اين
شيوه (شدت عمل) فرع بر نرمش حداكثري بوده و استفاده از آن در مواقعي خاص ،متعين
اس��ت .به بيان ديگر ،اصل ا ّولي در برخوردها ،نرمش حداكثري اس��ت و اجراي اصل نياز
به دليل و تعيين موقعيت ندارد .اما ش��دت عمل فرع و خالف اصل است .بنابراين ،اعمال
آن نياز به دليل و تشخيص صحيح موقعيت دارد .بايد موقعيتهاي شدت عمل به درستي
شناسايي شود (آقا پیروز.)1390 ،
اصل در اس�لام و سيرة معصومان عليهمالس�لام رأفت و نرمش است .آنان با سختترين،
متعصبترين ،و جاهلترين دش��منان نيز مواجهي شدند ،اما همواره با رفق ،عفو ،گذشت
ّ
و برخورده��اي مالي��م و به كمك دليل و برهان و پند و اندرز و جدال نيكو و تحمل تمام
مشكالت ،عقل و روح و جان افراد را در جبهة فكري ،فرهنگي ،روحي و اخالقي ،تسخير
به عنوان الگوي
ميکردن��د و در اين زمينه ،خود نيز با ش��خصيت معن��وي و الهي خويش 
شايستة انساني مطرح ميشدند (آقا پیروز.)1390 ،
مجازات خوب است ،چه مجازات خدایی باشد و چه مجازات قانونی .زیرا اگر قرار باشد
هر کس هر چه میخواهد انجام دهد و کاری به او نداشته باشند و معترض او نشوند و او
را به سزای اعمالش نرسانند در نتیجه آدم بدطینت سوء استفاده می کند و فرصتی به دست
او می آید که هر جنایت و خیانتی را مرتکب شود .ولی وقتی که انسان متوجه شد ،اعمال
او بررسی می شود و کارهای او تحت نظر قرار می گیرد ،شخص خائن و جانی را تعقیب
می کنند و او را در برابر کارهای خالفش مجازات می کنند .مواظب اعمال خود می شود
و به اصطالح خود را جمع می کند و دست به هر کاری نمی زند .در نتیجه به کسی ظلم
نمی کند و مردم از شر او ایمن خواهند بود (حکیم.)1369 ،
از امام صادق (ع)؛ پیامبر اکرم (ص) فرموده اند:
خاف القِ
صاص َک َّ
َ
ف َعن ُظل ِم الناس.1
َمن
َ
کسی از مجازات و کیفر بترسد ،از ظلم کردن به مردم خودداری می کند.
 -2خصوصیات و معیارهای ارزشی:
 .2-1خداجویی و بندگی خدا
مطابق این مبنا ،اساس تربیت اخالق اسالمی ،باور به وحدانیت خداوند و بندگی اوست،
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زیرا اخالق فاضله در ثبات و دوام خود نیاز به ضامنی دارد که از آن حفظ و حراست
کند و این ضامن چیزی جزو توحید و بندگی خدا نیست .در واقع تنها دژ محکمی که
می تواند انسان را از هر گونه خطا و لغزش و رذیلت های اخالقی باز دارد ،دژ توحید و
بندگی خداست .تالش تمام انبیا این بوده است که با گشودن راه بندگی خدا انسان ها را
به غایت تربیت سوق دهند لذا در تربیت اخالقی تقوا و زهد الهی ،اصول و دستورالعمل
هایی است که مطابق با فرمایشات امام صادق (ع) باید از آن تبعیت کرد و با به کارگیری
روش هایی همچون :مراقبه و محاسبه نفس ،خوف و رجاء ،انجام واجبات و ترک
محرمات و  ...به آن رسید (فرمهینی فراهانی و همکاران.)1388 ،
 .2-2روش مراقبه و محاسبه نفس
یکی از روش های مهم خودس��ازی ،حس��اب رسی از خود است این که انسان به حساب
رس��ی نفس خویش بپردازد از س��فارش های امام صادق (ع) اس��ت .امام می فرمایند -از
هوی و هوس های خود بپرهیزید ،همچنان که از دش��منان خود پرهیز می کنید .و یا می
فرمایند – بر هر مسلمانی که ما « ائمه» را می شناسد ،واجب است که کارهای شبانه روز
خود را به وجدان خود عرضه کند .و محاس��ب خود باش��د اگر در اعمال خود کار نیکی
دهید آنرا بیشتر نماید و اگر گناهی دید از آن توبه کند ،تا روز قیامت خوار نگردد (فرمهینی
فراهانی و همکاران.)1388 ،
 .2-3عدالت محوری
از اوصاف��ی که میت��وان برای یک مدیر مومن و شایس��ته مطرح ک��رد ،اهتمام به عدالت
اجتماع��ی و عدل محور بودن اوس��ت .این واژه مقدس که در ق��رآن کریم و متون روایی
اسالمی به طور گسترده مطرح و بر فراگیر بودن آن تاکید شده است ،مفهومی پر بار ،امید
آفرین و نشاط انگیز دارد (پاک نیا.)21:1388 ،
ام��ام ص��ادق(ع) درباره الگ��وی مدیران حکومت اس�لامی یعنی حض��رت محمد(ص)
میفرمای��د :آن بزرگوار چن��ان عدالت را در برنامههای مدیریتی خ��ود به مرحله عمل در
آورده بود که حتی لحظات خود را در جلسات عمومی در میان حاضران تقسیم میکرد و
در نگاه خودش تبعیض بین افراد قائل نبود (عاملی ،ص.)12
 .2-4امانتداری و راستگویی
از مهمترین نیازهای مهم عصر ما در میان آحاد جامعه بویژه متولیان امور حکومتی تقویت
و ترویج خصلتهای زیبای امانتداری و راس��تگویی اس��ت .زیرا فراگیر شدن پدیده دروغ،
خیانت ،دورویی و نفاق در جامعه آثار و تبعات منفی و ناشایس��تی دارد و الزم اس��ت که
در عزل و نصب های مدیران ،این ویژگیها با کمال جدیت پیگیری شده و تشویق و تنبیه

 . 1سوره نساء ،آیه 8
 . 2اصول کافی ،ج  ،2ص 104
 .3تحت العقول ،ص416
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افراد بطور شفاف با این معیارهای پسندیده انجام شود (پاک نیا.)1388 ،
امام صادق (ع) در بیان معیار انتخاب افراد میفرماید :به نماز و روزه افراد فریفته نش��وید
چه بسا که شخصی به نماز و روزه عادت کرده و ترک آن برایش وحشتآور و آزاردهنده
اس��ت ،اما در گزینش افراد راس��تگویی و امانتداری آنان را مورد توجه قرار داده و معیار
سنجش شخصیت او به حساب آورید.1
پستهای دولتی در حکومت اسالمی امانتهایی بس حساس و ارزشمند هستند و خداوند
متعال در قرآن کریم فرموده اس��ت :خداوند متعال به ش��ما فرم��ان میدهد که امانتها را
به اهلش بس��پارید .بنابراین ویژگی امانتداری و راستگویی باید در اوصاف مدیران جامعه
اس�لامی با تمام وجود دنبال ش��ود و منصبهای حکومتی بعنوان امانت هایی گرانسنگ به
اهلش واگذار شود (پاک نیا.)1388 ،
امام صادق (ع) فرمود:
َ
ِ 2
َ
الح ِد ِ
إ ِ َّن اهللَ لَم یَب َعث نَبِیّ ًا إِلاّ ب ِ ِ
ص ِ
یث ،و أداءِ األمان َ ِة إِلَی البُ ِّر َوالفاج ِر .
دق َ
همانن��د خداون��د هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر این که دو صفت راس��تگویی و حفظ
امانت ،خواه صاحب امانت نیکوکار باشد یا بدکار ،جزء برنامه شریعتش بود( .عبد دوست،
محمد اجتهادی)1386،
 .2-5قدردانی از خدمات دیگران
تشکر و قدردانی از خدمت گزاران و صاحبان حق ،گاهی با زبان و احترام ظاهری است،
گاهی با عمل و خدمات متقابل و زمانی با کمک و حمایت های بی دریغ و بدون جش��م
داشت .تشکر از هر کس ،باید به تناسب شخصیت و موقعیت او انجام شود (همان منبع).
کمترین حد تش��کر آن اس��ت ک��ه برخوردها ،پر محبت و صمیمی و ب��ه دور از هر گونه
آزار و رنجش باش��د .عالی ترین تشکر آن است که در برابر خوبی افراد ،چند برابر خوبی
ک��رد و خوب��ی آنان را در زبان و عمل ،به بهترین وجه جبران نمود (عبد دوس��ت ،محمد
اجتهادی.)1386،
َ َ 3
ُ
َ
امام صادق (ع) فرمود :أ ُ
شکر َمن أن َع َم َعلیک .
از آن کسی که به تو نعمت رسانده ،تشکر کن.
 .2-6وفای به عهد
واژه عهد که در فارس��ی به آن پیمان ،قول و وعده می گویند ،نوعی قرار داد است که بین
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دو نفر ،یا دو گروه ،یا چند نفر و چند گروه ،یا بین امت و امام بس��ته می ش��ود که اگر به
طور مشروع و صحیح باشد ،حتم ًا باید به آن پای بند بود (همان منبع).
وفای به وعده و عهد و پیمان هم چون ش��یرازه ای است که روابط اجتماعی ،سیاسی و ..
را محکم نگه می دارد.
متأس��فانه این اصل بزرگ ،در جامعه ما کم رنگ و ضعیف ش��ده و بسیاری خیلی ساده و
راحت به پیمان شکنی پرداخته ،چنین خالف بزرگی را یک امر عادی تلقی می کنند؛ غافل
از این که گناه بزرگی مرتکب شده اند (عبد دوست ،محمد اجتهادی.)1386،
امام صادق (ع) فرمود:
1
َ
َ
للِهّ
ف َفبِخُ ِ
ِعدَ ُة ال ُمؤمِنِ أَخا ُه نَذ ُر ال َک ّفا َر َة ل َ ُهَ ،ف َمن أخ َل َ
لف ا بَدَ أَ ،و ل ِ َمقت ِ ِه تَ َع َّر َ
ض؛
وعده مؤمن به برادر دینیش هم چون نذر است که کفاره ندارد و کسی که به آن وفا نکند،
به مخالفت با وعده خدا برخاسته و خود را در معرض غضب خدا قرار داده است.
همچنین فرمودند:
َ
َ
َ
الوفاءِ بِال َعه�� ِد لِلبُ ِّر َوالفا ِجرَِ ،و ب ِ ُّر
ثَالثَ�� ُة ال ُعذ َر لأِ َح ٍد فِیه��ا :أدا ُء األمان َ ِة إِلَی البُ ِّر َو الفا ِجرَِ ،و َ
الوالِدَ ینِ ب ُ َّرینِ کانا أَو فا ِج َرینِ 2؛
سه کار است که برای هیچ کس در مورد آن ،عذر و بهانه پذیرفته نخواهد بود :دادن امانت
به صاحبش ،خواه نیکوکار باشد یا بدکار؛ وفای به عهد ،خواه آن عهد با شخص نیکوکاری
باشد یا شخص بدکاری و نیکی به پدر و مادر ،خواه آنان نیکوکار باشند یا بدکار.
 .2-7زیبایی و آراستگی ظاهر
روان شناس��ان گفته اند :انس��ان دارای چهار بعد روحی اس��ت :حس زیبایی ،حس نیکی،
حس دانایی و حس مذهبی باید همه این حس ها به صورت صحیح اش��باع ش��ود .از نظر
علم��ی ،اگ��ر به حس زیبایی توجه نگردد ،قطع ًا آثار بدی را به دنبال خواهد داش��ت (عبد
دوست ،محمد اجتهادی.)1386،
امام صادق (ع) فرمود:
3
َ
ول اهلل ِ یُنفِقُ فِی ِّ
یب أکث ََر م ِ ّما یُنفِقُ فِی َّ
کانَ َر ُس ُ
الط ِ
الطعامِ ؛
رسول خدا (ص) برای مصرف عطر و بوهای خوش ،بیش تر از غذا هزینه می کرد.
 .2-8نرمش و رفق
در معناي «رفق» گفته ش��ده که «رفق» (به كس��ر) ،ضدّ « ُعنف» و به معناي مدارا و ماليمت
 .1اصول کافی ،ج  ،2ص363
 .2خصال صدوق ،ج  ،1ص 66
 .3فروع کافی ،جلد  ،6ص 511
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اس��ت و «رفيق» را نيز به مالحظة مدارا و ماليمت« ،رفي��ق» ميگويند .همچنين «رفق» را
ب��ه تعامل از روي لطف و نرمش هم معنا كردهاند كه در مقابل آن ،واژه « ُعنف» قرار دارد.
ُعنف به معناي خش��ونت و شدت است .در زبان فارسي ،رفق را به سازگاري و نرمخويي
تعبير ميكنند (قرشی1367 ،؛ مصطفوی.)1385 ،
آث��ار و پيامدهاي نرمش و رفق :نرمش و رفق با مردم آثار مثبت و بركات فراواني دارد كه
با مراجعه به منابع اس�لامي ،ميتوان آنها را احصا نم��ود .برخي از آثار و پيامدهاي مثبت
نرمش و رفق عبارت اس��ت از :دستيابي به خواستهها ،فائق آمدن بر مشكالت و تسهيل
روابط اجتماعي (آقا پیروز.)1390 ،
اصوالً بدون در پيش گرفتن رفتار نرم و همراه با نرمش و رفق با مردم ،رهبري و نفوذ در
مردم ،به ويژه نفوذ در دلها و جانهاي آنان ،امكانپذير نيست .در مقابل ،از طريق نرمش
و رفق با مردم ميتوان در دل و جان آنها نفوذ كرد و به مقاصد و خواستههاي خود دست
يافت .اين مسئله دربارة ارتباط ميان رهبر و پيروان ،مصداق بارزتري دارد؛ به اين معنا كه
رهب��ر در صورتي ميتواند در دل و جان زيردس��تان و پيروان خود نفوذ كند و عملكرد و
رفت��ار آنها را تحت تأثير قرار دهد كه در برخورد با آنان همواره برخوردي ماليم و همراه
با نرمش داشته باشد (همان منبع).
رهبر س��ازمان در صورتي ميتواند به اهداف و نتايج موردنظر دس��ت يابد كه رفتارش با
كاركنان سازمان و زيردستان ،خردمندانه و همراه با نرمش و رفق باشد که در اين صورت،
آنان را تحت تأثير قرار ميدهد و در آنان ،انگيزة الزم براي همكاري و همياري با رهبر را
به وجود ميآورد (مجلسی 1423 ،ق).
امام صادق(ع) نرمش و رفق را س��بب ارجمند ش��دن ،و خش��ونت و تندخويي را س��بب
ئت اَن تُهان َف َ
اخشن»؛ اگر
ئت اَن تُكرم َفلِن ،و اِن ِش َ
خوار ش��دن دانسته ،ميفرمايند« :اِن ِش َ
ميخواهي گرامي باش��ي نرمخو باش ،و اگر ميخواهي خوار ش��وي خشن باش (تعمیمی
آمدی1337 ،ق).
نرمش و رفق عالوه بر اينكه در تسهيل ارتباطات مؤثر است و ميتواند از بروز بسياري از
مشكالت و مس��ائل در تعامل ميان رهبر و زيردستان جلوگيري كند ،همچنين ميتواند به
عنوان يك راهحل اساسي براي حل و فصل بسياري از مشكالت به وجودآمده ،در روابط
و تعامالت اجتماعي در نظر گرفته ش��ود .حضرت علي(ع) يكي از آثار و پيامدهاي مثبت
نرمش و رفق در معاشرت با مردم را ،از بين بردن مشكالت اجتماعي و دعواها و نزاعهاي
الس��لم»؛ مدارا و ماليمت به آش��تي
«الرفقُ يُؤَ ّدي الي ِّ
به وجودآمده در ميان مردم ميدانندِّ :
ميانجامد (همان منبع).

نتيجهگيري
کالم و س��يره معصومين (ع) ،درس زندگي س��عادتمند در اين دنيا و رستگاري آخرت
براي انس��ان است .همانطور که در معيارهاي استخراج شده مشاهده شد ،معارف اهل
بيت فقط به يک بعد انس��ان توجه نمیکند بلکه انس��ان را در تمام ابعاد وجودي رش��د
ميدهد .براين اس��اس ميتوان چنين نتيجهگيري نمود که در رويکرد اس�لامي ،نظامي
جامع و کامل همه جانبه در مقام تعريف ويژگيهاي مديران اس��ت که ابعاد ارزش��ی و
تخصصی را بصورت همزمان پوش��ش ميدهد.
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اصول و مبانی سبک زندگی علمی از منظر امام صادق(ع)

چکیده
یکی از مهمترین ابعاد سبک زندگی اسالمی ،سبک زندگی علمی است که هویت و مسیر
تکاملی افراد و جوامع انس��انی را تعیین کرده و در س��اختار فرهنگ و تمدن اسالمی نقش
بسزایی را بر عهده دارد .پرداختن به این مطلب ،بویژه تالش برای استخراج اصول و مبانی
آن جهت تدوین برنامه جامع نظام تعلیم و تربیت ،امری مهم و ضروری بوده و شایس��ته
است هر نظامی در مراحل مختلف تمدن سازی خود آن را بازیابی و مورد توجه قرار دهد.
در این میان برخی اندیشمندان معتقدند که از آموزههای دینی (قرآن و احادیث) نمیتوان
اصول و مبانی نظام تعلیم و تربیت را استخراج کرده و تنها منبع الهام بخش در این زمینه،
دانشهای ناقص بش��ری است .اگرچه پاس��خهایی تئوری به این ُشبهه داده شده ،لکن به
نظر میرسد بهترین پاسخ عملی در این خصوص ،مراجعه به آموزههای دینی و استخراج
اصول و مبانی مطرح ش��ده در خصوص نظام تعلیم و تربیت افراد و جوامع انس��انی باشد
که میتواند در نهایت بخش��ی از مهمترین خالءهای ترس��یم الگوی سبک زندگی اسالمی
.1کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان(نویسنده مسئول)
 .2دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
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فرشته جانی پور
2
محمد جانیپور
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را تکمیل کند.
از آنجا که عمدهترین احادیث و روایات موجود ،به امام جعفر صادق(ع) منس��وب بوده و
به این دلیل مذهب ش��یعه ،به مذهب جعفری مشهور ش��ده است ،لذا در این مقاله تالش
شده با مطالعه دقیق روایات این امام همام ،اصول و مبانی و روشهای تعلیم و تربیت در
مکتب ایشان استخراج و تدوین شده و در نهایت الگوی سبک زندگی علمی از منظر امام
صادق(ع) ترسیم شود.
بی شک انجام چنین پژوهشهایی در خصوص قرآن کریم و دیگر روایات ائمه اطهار(ع)
و جمعبندی یافتههای آنها میتواند تحولی عظیم در نظام تعلیم و تربیت کشور ایجاد کرده
و بسیاری از آسیبها و خالءهای موجود را پوشش دهد.
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واژههای کلیدی:
امام صادق(ع) ،سبک زندگی علمی ،علم ،آموزش و پرورش ،تربیت.
Key words: Imam Sadiq, Scientific Life Style, Science, Instruction
.& Culture, manner
مقدمه
در تربیت اس�لامی پس از قرآن کریم ،این س��نت و سیره ائمه اطهار(ع) است که عمده و
اصلیترین منبع محس��وب میش��ود چرا که قرآن میفرماید پیامبر اسالم(ص) اسوه نیکو
برای شماست .پس از پیامبر نیز منبع بزرگ تعلیم و تربیت اسالمی ،مخصوص ًا برای تشیع،
سنت و سیره معصومین (علیهما السالم) است که هادیان طریق و ناجیان غریقند .در میان
ائم��ه معصومین ،امام جعفر صادق(ع) جایگاه ویژهای دارن��د زیرا که عمدهترین احادیث
و روایات ش��یعی به ایش��ان منسوب است و مذهب ش��یعه به این دلیل به مذهب جعفری
مشهور شده است .بر این اساس بررسی سیره و سخنان آن امام همام و استنباط و استخراج
اهداف و روشهای تربیتی از آنها دارای اهمیت ویژهای است.
امام جعفر صادق در  17ربیعاالول س��ال  80ه.ق و به روایتی  83ه.ق در مدینه به دنیا آمد
(موس��وي بجنوردي ،1381 ،ج ،2ص )74و در س��ال  148ه.ق با زهر منصور دوانیقی به
ش��هادت رسید (نصیری ،1387 ،ص .)54آن حضرت القاب چندی داشت که مشهورترین
آنها صادق ،صابر ،فاضل و طاهر بود .از آن جا که وی در بیان و گفتار راستگو بود ،او را
صادق میخواندند (موسوي بجنوردي ،1381 ،ج ،2ص.)75
دوران امامت آن حضرت مصادف با چند خلیفه اموی و عباس��ی بود .عباس��یان در ابتدا با
شعار حمایت از آل علی(ع) خود را به حکومت رساندند اما پس از چندی با ریا و تزویر
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از معصومین فاصله گرفتند و مردم را در تباهی و فس��اد غرق کردند .امام ناچار بود که با
تناقضها و امواج منحرفی که امت را در ورطه سقوط قرار داده بود مبارزه و اساس اسالم
را حفظ نماید .آن بزرگوار با دو گونه انحراف مواجه بود .اول انحراف در س��طح سیاس��ی
(کل دستگاه حاکمه) و دوم انحراف علمی و دینی (به علت ورود فرهنگها و اندیشههای
شاهنشاهی ایران و روم).
آن حضرت با ش��ناختی که از مردم و حاکمان زمان خویش پیدا کرده بود قیام مسلحانه را
برای براندازی ظلم و برپا داش��تن حکومت ع��دل به صالح جامعه ی زمان خود ندید .بر
این اس��اس بود که امام اصالح ساختار عقیدتی جامعه را وجهه ی همت خود قرار داده و
با تدوین و تصویب فقه به جای مانده از رس��ول گرامی اس�لام دانشگاه بزرگ خود را بنا
نهادند (نصیری ،1378 ،ص42؛ موسوي بجنوردي ،1381 ،ج ،2ص.)76
 -1بررسی امکان استخراج اصول و مبانی تعلیم و تربیت از آموزههای دینی
پیش از پرداختن به مبحث اصلی مقاله ،الزم است در ابتدا بدین پرسش اساسی پاسخ گفت
که آیا اص ً
ال امکان استخراج اصول و مبانی تعلیم و تربیت از آموزههای دین همانند آیات
قرآن کریم و روایات ائمه اطهار(ع) وجود دارد یا خیر؟
در پاسخ بدین سوال باید گفت که در دین اسالم و سیره ائمه اطهار(ع) ،به تربیت و رشد
همه جانبه ابعاد وجودی انسانها توجه و تاکید بسیار شده ،چرا که انسان دارای جنبههای
ذهنی ،بدنی ،روحی ،اجتماعی و معنوی اس��ت .این در حالی اس��ت که در آسیب شناسی
های انجام ش��ده از نظام تعلیم و تربیت کشور و نهادها و سازمانهای متولی این امور ،این
مطلب به وضوح نمایان شده است که نظام تعلیم از نظام تربیت و نظام فرهنگ کشور جدا
بوده و هر کدام به صورت مستقل ،منفک از همدیگر و با برنامهها و روندهایی مختلف به
فعالیت مشغول هستند.
ب��ه نظر میرس��د زمانی میت��وان افراد یک جامع��ه را افرادی متعالی ،عالم ،اندیش��مند و
فرهیخت��ه معرفی نمود که نظام تعلیم و تربیت و نظام فرهنگ و آموزش کش��ور همگام با
یکدیگر و در مس��یری با برنامهها و اهداف مشترک و همسو گام برداشته و بدین صورت
وظیفه تعلیم و تعلم و تربیت افراد را بر عهده بگیرند.
در عی��ن حال باید توجه داش��ت که ای��ن مطلب ،دقیق ًا همان معنایی اس��ت که امروزه در
جوامع توس��عه یافته از نظام تعلیم و تربیت بر آن تاکید میش��ود .به عنوان نمونه «سینگ»
معتقد اس��ت در قرن بیس��ت و یک ،تعلیم و تربیت نقش اساسی در ساختن جامعه دارد و
این نقش باید بر انسان و رشد همه جانبه او متمرکز شود (.)Singh, 1991, p. 45
«میندیرت��ا» نی��ز بر این مبنا تربیت را هر فرایند رس��می و غیر رس��می که به رش��د تمام
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تواناییهای انسان کمک میکند ،تعریف کرده است (.)Mehndiratta, 2002, p. 903
در این میان مباحث بسیار زیادی در این زمینه صورت گرفته است که آیا مفهوم «تربیت دینی» به
طور اعم و «تربیت اسالمی» به طور اخص مفهومی معنی دار است یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر
بخواهیم تربیت را به مثابه یک علم بنگریم آیا میتوانیم آن را با دینی همانند اسالم پیوند دهیم
یا خیر؟
در این خصوص نظرات مختلفی توس��ط اندیش��مندان این حوزه ارائه ش��ده است .گروهی از
مخالفان مفهوم تربیت دینی ،برای اثبات ادعای خود که مفهوم تربیت دینی یا تربیت اسالمی و
تربیت برگرفته از س��یره ائمه اطهار(ع) ،مفهومی بی معنی و غیر ممکن است ،به سه دلیل ذیل
اشاره کردهاند:
 -1دانش دینی ،صورت متمایزی ندارد ،بلکه آنچه در متون دینی مطرح شده ،متعلق به حوزههای
دیگر دانش است.
 -2دانش و علم ،ماهیتی مستقل دارد و نمیتوان آن را وامدار دین کرد و از علمی دینی سخن
گفت .بنابراین فهم علمی ،ماهیت ًا مستقل از فهم دین است.
 -3آموزههای دینی به شرایط خاص تاریخی خود اشاره دارند .این آموزهها متعلق به زمینههای
اجتماعی خاص در گذشته است و نمیتوان آن را به روزگار صنعتی و پیشرفته کنونی تعمیم داد
(.)Otto, 1950, p. 52
در عین حال برخی از موافقان وجود علم دینی در کنار علوم طبیعی ،به شبهات فوق چنین پاسخ
گفتهاند:
 -1در شبهه اول ،آنچه بدان توجه نشده ،این است که متون دینی ،محوری اساسی دارند و این
محور اساسی خداوند است .به عبارت دیگر میتوان گفت که در تمام گزارههای دینی ،خداوند
به نحوی پیش فرض گرفته ش��ده و این مهم ،متغیر مهم معادالت بوده و موجب اس��تقالل این
گزارههاست.
 -2در ش��بهه دوم ،به روشهای علمی توجه شده و ماهیت علم از حیث نظریه بودن آن مورد
غفلت واقع شده است .باید توجه داشت که قلمرو نظریه در علم ،قلمرویی است که نمیتوان در
آن داعیه استقالل داشت .به عبارت دیگر مشاهدات محقق مستقیم و محض نیست و به شدت
تحت تأثیر زمینه فکری و پیش فرضهای وی میباشد.
 -3اگر تاریخمند بودن افکار و اندیشهها را همواره چون مانعی بر تعمیم پذیری آنها بدانیم ،در
این صورت در ورطه نسبیت گرایی مهلکی گام نهادهایم که اعتباری برای هیچ اندیشهای باقی
نخواهد گذاش��ت .ممکن است ارزشها و آموزههای موجود در متون دینی ،محدودیت داشته
باشند ،اما این محدودیت ،به ضرورت تاریخی بودن آنها نیست (باقری ،1384 ،ص.)51
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 -2گزارشی از سبک و سیره علمی امام صادق(ع)
امام صادق(ع) در مدت  34سال امامت پر برکت خویش ،نقش شایستهای در گسترش فرهنگ
حیات بخش اسالم انجام دادند .آن حضرت با استفاده از فرصت بدست آمده در عصر خویش
(درگیری و نزاع میان بنی امیه و بنی عباس) وسیعترین دانشگاه اسالمی را پیریزی نمودند به
گونهای که گفته شده در دانشگاه آن حضرت حدود چهار هزار نفر شاگرد پرورش یافتند.
در زمان امام صادق(ع) ،نهضتهای فرهنگی زیادی وجود داش��ت که بسیاری از آنها اسالم را
تهدید میکردند .در این شرایط ،امام صادق(ع) با تمام قوا ،با هم ه این جریانهای فکری مختلف
برخورد کرده و مکتبی بزرگ با حضور عالمان بزرگ رش��تههای حدیث ،تفسیر ،حکمت و ...
تشکیل دادند.
در این بخش به چند نمونه از اقوال شاگردان برجسته ایشان که بیانگر سبک و سیره علمی آن
امام همام است اشاره شده و تفصیل این مبحث به کتاب «استاد االسد» ارجاع داده میشود (ر.ک:
حیدر ،1369 ،ص:)92
مالک بن انس ( 197-97ه.ق) یکی از پیش��وایان چهارگانه اهل سنت و جماعت و رئیس فرقه
مالکی اس��ت که مدتی نزد امام به تحصیل علم پرداخته درباره امام میگوید :مدتی به حضور
جعفربن محمد میرسیدم .آن حضرت اهل مزاح بود .همواره تبسم مالیمی بر لبهایش نمایان
بود .هنگامی که در محضر آن حضرت نام مبارک رس��ول گرامی اس�لام به میان میآمد رنگ
رخساره اش به سبزی و سپس به زردی میگرایید .در طول مدتی که به خانه آن حضرت آمد
و ش��د داش��تم ،او را ندیدم جز این که در یکی از سه حالت به سر میبرد؛ یا او را در حال نماز
خواندن دیدم و یا حالت روزه داری و یا در حالت قرائت قرآن .من ندیدم که جعفربن محمد
بدون وضو و طهارت از رسول خدا حدیثی نقل کند .من ندیدم که آن حضرت سخنی گزاف و
بیهوده بگوید .او از عالمان زاهدی بود که از خدا خوف داشت .ترس از خدا سراسر وجودش
را گرفته بود .هرگز نش��د که به محضرش شرفیاب شوم ،جز این که زیراندازی که زیر پای آن
حضرت گس��ترده شده بود ،برمی داش��ت و زیر پای من میگستراند (احمدی1368 ، ،ص92؛
عقیقی بخشایشی ،1363 ،ص23).
نعمان بن ثابت معروف به ابوحنیفه ( 150 – 80ه.ق) پیش��وای فرقه حنفی نیز از شاگردان امام
است که از او نقل شده است که :اگر آن دو سال شاگردی من نزد جعفر بن محمد نبود ،نعمان
هالک میشد .همچنین :من فقیهتر و داناتر از جعفربن محمد ندیدهام .او داناترین فرد این امت
است (خامنهای ،1386 ،ص.)76
از دیگر شاگردان امام ،جابر بن حیان است .وی کتابی در هزار ورق تألیف کرد و رسالههای امام
را که پانصد رساله بود در آن فراهم آورد .جابر فردی مشهور در بین دانشمندان است و کتابهای
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او در زمینه شیمی به التین ترجمه شده است (شهیدی ،1360 ،ص.)65
به گفته ابن حجر عسقالني ،فقها و محدثاني همچون :ابن شعبه حرانی ،سفيان ثوري ،سفيان بن
عيينه ،مالك بن انس ،ابن جريج ،ابوحنيفه،پسر وي موسي ،وهيب بن خالد ،قطان ،ابوعاصم و
گروه انبوه ديگری از آن حضرت حديث نقل کردهاند (عسقالني1404 ،ق ،ج ،1ص.)88
 -3اصول و مبانی تعلیم و تع ّلم در مکتب امام صادق(ع)
امامان شیعه در سیره و سخنان خود به تمام جنبههای انسان (بدنی ،روحی ،عقلی ،عاطفی و دینی)
توجه کردهاند و از سیره و سخنان آنان میتوان در تمام این جنبهها ،اهداف و مبانی تربیتی آن
را استخراج کرد .در ادامه تالش میشود تا نمونههایی از سیره و سخنان امام صادق در زمینههای
دینی -اخالقی ،اجتماعی و سیاس��ی را ذکر کرده و از خالل آن اصول و مبانی تعلیم و تعلم را
جهت دستیابی به سبک زندگی علمی آن امام همام استخراج نماییم.
.1-1مبانی اخالقی و دینی تعلیم و تع ّلم از منظر امام صادق(ع)
.1-1-1تأکید بر خدا باوری
باید گفت که از منظر دین مبین اسالم ،مهمترین هدف از تعلیم و تعلم و تربیت اسالمی ،انس با
خداوند و تالش برای تقرب به اوست و این یکی از مهمترین وجوه ممیزه تربیت دینی ـ اسالمی
با انواع دیگر تربیت میباش��د .بر این اس��اس تأکید بر انس و گرایش به خداوند نیز در سیره و
سخنان معصومین فراوان آمده است .این دستور که میتوان آن را همچون فرایندی دانست که با
شناخت خداوند شروع شده و با گرایش و انس به خداوند ادامه مییابد ،یک مبنای کلیدی در
نظام تعلیم و تعلم میباشد (باقری ،1384 ،ص.)93
استَ ْو َح ُشوا
به عنوان نمونه امام صادق(ع) دوستان حقیقی خود را چنین معرفی میکند« :أَن ِ ُسوا بِاللهَّ ِ َو ْ
م ِ َّما ب ِ ِه ْ ْ
س ال ْ ُمتْ َر ُفون أُولَئ ِ َ
ك أَ ْولِيَائِي َح ّق ًا َو بِهِ ْم ت ُْك َش ُ
ف ُك ُّل فِتْنَ ٍة َو ت ُْر َف ُع ُك ُّل بَل ِ َّية»؛ آنها با خدا
استَأن َ َ
انس گرفته اند و از آن چه که مال اندوزان به آن انس گرفته اند در هراسند .مومنان از نعمتهای
الهی بهره میبرند اما به آنها وابسته نمیشوند .وابستگی به مال دنیا موجب بندگی انسان در برابر
مادیات خواهد شد .زراندوزان هماره به ثروت خود وابسته اند و شیعیان واقعی با یاد خدا آرامش
مییابند (ابن شعبه حرانی ،1358 ،ص.)302
بنابراین امام صادق (ع) با این س��خن گران بهای خود ،دو اصل بس��یار مهم را برای فرایند فوق
مطرح میکند:
الف) لزوم بهره گیری از نعمات الهی
امام(ع) تاکید میکنند که انس با خداوند به منزله ی عدم استفاده از نعمات خداوند نیست .بلکه
خداوند نعمتهایش را برای بندگانش خلق کرده است و باید از آنها بهره گرفت و همان گونه
که قبال گفته ش��د خود این نعمات و استفاده از آنها راهی است جهت شکرگزاری و اتصال به

خداوند.
این مطلب نیز مساله بسیار مهمی است چون در طول تاریخ ،دو گروه در همین زمینه به اسالم
زیان رس��انده اند :گروه اول که خود مومن بودند اما اعتقاد داش��تند که برای گرایش به س��وی
خداوند و انس با او باید از مادیات (نعمات حالل خداوند) چشم پوشی کرد و دنیا را ترک نمود.
گروه دوم آنهایی بودند که مغرضانه و یا نافهمانه دین اسالم را به دلیل دوری از دنیا و ترک نعمات
خداوند دینی میدانند که خواهان توسعه و پیشرفت نیست .امام صادق(ع) با این سخن ،یکی از
اصول مهم خداپرستی را مطرح میکند که انسان با استفاده صحیح از دنیا و نعمات خداوند به او
شناخت و گرایش پیدا میکند (ر.ک :حجتی1360 ، ،ص.)18
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ب) لزوم بهره گیری از دنیا به مثابه وسیله و ابزار
دنیا و آنچه در اوست برای رفاه و سعادت دنیوی انسان است .اما در عین حال انسان غیر از رفاه
و سعادت دنیوی ،سعادتی نهایی و مهم تر دارد .بنابراین رفاه و سعادت دنیوی باید در مسیر و
جهت آن سعادت نهایی و مهم تر قرار گیرد .به عبارت دیگر دنیا وسیله آخرت است و به خودی
خود هدفی نهایی نیست.
.1-1-2تأکید بر خدا محوری
امام صادق(ع) در فرازی از سخنان خود در زمینه وظیفه انسان در برابر نعمات خداوند ،به فضایل
اخالقی ای اش��اره میکنند که از لحاظ تربیتی بس��یار اهمیت دارد .ایشان میفرمایند« :کسی که
خداوند دین حق را به او شناسانده و او را هدایت کرده و به رشد رسانیده و عقلی به او داده که
بتواند به وسیله ی آن نعمتهای خدا را بشناسد و او را علم و حکمت بهره مند ساخته تا بتواند
کارهایش را با تدبیر انجام دهد ،باید شکرگزار خدا باشد و در باره ی نعمتهای خدا بیاندیشد
و کفران نعمت ننماید و همواره روح اطاعت از خدا و ترک گناه و معصیت در او وجود داشته
باشد» (کلینی1401 ،ق ،ج ،2ص.)90
امام صادق(ع) در ادامه مباحث خود به مجموعه ای از فضایل اخالقی اش��اره میکنند که برای
نیل به کماالت انسانی جنبه کلیدی دارند؛ یعنی با انجام آنها ،انسان به فضایل اخالقی دیگر نیز
دست مییابد .گام اول در این مسیر ،تقویت روحیه ی شکرگزاری و حق شناسی است .کسی
که نسبت به خدمت کوچک انسانها حق شناسی میکند ،چگونه حاضر است از کنار نعمتهای
بی نهایت الهی بی تفاوت بگذرد؟
گام بعدی این است که انسان همیشه و در همه حال به یاد خدا باشد .خُ لق سوم از مجموع این
اخالق کلیدی نیز این است که انسان نسبت به ولی نعمت خود فرمانبردار و مطیع بوده و مرتکب
عصیان و گناه نشود .حضرت در ادامه به بیان چگونگی متخلق شدن انسان به این سه خلق کلیدی
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میپردازند که مضمون سخنان ایشان به این شرح است« :انسان باید درباره نعمتهایی که خداوند
به او داده بیا ندیشد .نعمتهای خداوند سه دسته اند؛ یک دسته نعمتهایی است که مربوط به
پیش از تولد انسان است .دسته ی دوم ،نعمتهایی است که خداوند وعده ی آنها را در روز
قیامت داده است .شرط رسیدن به نعمتهای اخروی ،اطاعت از دستورات الهی است» (مصباح
یزدی ،1380 ،ص.)2
.1-1-3تأکید بر اولویت آموزش معارف دینی
از دیگر اصول و مبانی تعلیم و تربیت از دیدگاه امام جعفر صادق(ع) شناسایی دین و مسایل آن
میباشد و در این خصوص توصیههای بسیار زیادی در زمینه عبادات و معارف دینی و توجه به
آنها دارند .در عین حال باید توجه داشت ایشان توصیه کننده ای هستند که در ابتدا اولین عامل به
عبادات نیز میباشند .از مجموع روایات صادره از ایشان در این زمینه نیز اینگونه برداشت میشود
که از منظر امام صادق(ع) یکی از اصول و مبانی تربیت اسالمی ،یادگیری عبادات مخصوص ًا قرآن
کریم و تقدم بخشی به آنها در جریان امور زندگی میباشد.
به عنوان مثال حضرت(ع) در این زمینه میفرمایند« :خیری نیس��ت در آن گروه از اصحاب ما
که تفقه در دین نمیکنند .ای بشیر ،اگر یکی از شما به مسایل دینی اش آگاه نباشد به دیگران
محتاج میشود و زمانی که به آنها نیازمند شد آنها ناخواسته او را در وادی گمراهی خود وارد
میسازند» (کلینی1401 ،ق ،ج ،1ص.)33
همچنین در بیانی دیگر میفرمایند« :کسی که بدون آگاهی و بینش به دین عمل کند همانند کسی
است که از بیراهه میرود و تندروی او جز دوری از راه نمیافزاید» (کلینی1401 ،ق ،ج ،1ص
.)43
همچنین باید توجه داشت که عبادات و یادگیری و عمل به آنها یکی از مهمترین تأکیدات امام
صادق(ع) و دیگر ائمه میباشد .بنابراین در ضمن اصول و مبانی تعلیم و تعلم اسالمی باید به
آموزش عبادات و تأکید بر اهمیت و الویت آنها توجه ویژه نمود.
به عنوان مثال امام صادق(ع) میفرمایند« :بهترین عبادت ،معرفت خدا و تواضع برای اوست» (ابن
شعبه بحرانی ،1358 ،ص .)383قرآن کریم نیز در سیره و سخنان امام صادق(ع) جایگاه ویژهای
دارد چرا که یادگیری و قرائت قرآن یکی از اهداف تربیت است؛ چنانکه فرمودندَ « :م ْن َق َرأَ ال ْ ُق ْرآنَ
اب ُمؤْ م ِ ٌن اخْ تَ َل َط ال ْ ُق ْر ُ
الس َف َرة ِ ال ْ ِك َرامِ الْبَ َر َرة ِ َو َكانَ
َو ُه َو َش ٌّ
آن ب ِ َل ْح ِم ِه َو َدم ِ ِه َو َج َع َل ُه اللهَّ ُ َع َّز َو َج َّل َم َع َّ
ال ْ ُق ْر ُ
آن َح ِجيزا ً َعنْ ُه يَ ْو َم الْقِيَا َمة»؛ جوان مومنی که به قرائت قرآن بپردازد قران با گوشت و خونش
در میآمیزد (کلینی1401 ،ق ،ج ،2ص.)603
روایات نقل شده از حضرت درباره نماز نیز به اندازه یک کتاب قطور است .از فرمایشات ایشان
ت ُر َّد
الصلاَ ُة َص َّح ل َ ُه َما ِس َوا َها َو إ ِنْ ُر َّد ْ
الصلاَ ُة َفإ ِنْ َص َّح ْ
ت ل َ ُه َّ
ب ال ْ َعبْدُ َع َليْ ِه َّ
اس ُ
است که« :أَ َّو ُل َما يُ َح َ
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َما ِس َوا َها»؛ اولین عملی که در قیامت مورد محاسبه قرار میگیرد نماز است .اگر نماز قبول شود
س��ایر اعمال قبول میشود و اگر نماز رد شود سایر اعمال نیز رد خواهد شد (کلینی1401 ،ق،
ج ،3ص.)268
و همچنین فرمودند« :بر شما باد که وقت نماز را حفظ کنید به خصوص نماز وسطی را و برای
خدا نمازگزار باشید چنانچه خدا در کتاب خود به مومنان که پیش از شما بودند فرمان داده »...
(ابن شعبه بحرانی ،1358 ،ص.)327
خود آن امام همام بر نماز و روزه بس��یار مواظبت میکردند و چون نیمه ش��ب برای خواندن
نماز شب بر می خواستن با صدای بلند ذکر میگفتند و دعا میخواندند تا اهل خانه بشنوند و
هرکس بخواهد برای عبادت برخیزد .ذکر رکوع و س��جود را بسیار تکرار میکردند .در سجده
چنین میگفتند :خداوندا مرا و یاران پدرم را بیامرز .میدانم در میان آنان کسانی هستند که بدی
مرا میگویند .روایت شده که آن حضرت در نمازش قرآن میخواند سپس غش میکرد؛ روزی
از او سوال شد چرا غش مینمایی؟ فرمود آن قدر آیات قرآن را تکرار میکنم تا به حالتی روحانی
میرس��م مثل این که آن را از خداوند بالواس��طه میشنوم و چون روزه میگرفتند بوی خوش
ب��ه کار میبردن��د و بعد از رمضان بی درنگ زکات فطره ی خود ،خانواده و خدمت کارانش را
میپرداخت .امام خداوند را همه جا حاضر و ناظر اعمال خود میدانست و میفرمود :خداوندا
مرا به اندازه یک چشم به هم زدن به خود وامگذار (ابن شعبه بحرانی ،1358 ،ص238؛ بهشتی،
1360 ،ص.)39
.1-1-4تأکید بر اخالق محوری و رعایت آداب انسانی ـ اسالمی
از بررسی مجموع روایات و سیره علمی امام صادق(ع) ،میتوان به اصول و مبانی متعددی در
زمینه نظام تعلیم و تربیت دست یافت که در این مقاله تالش شده است تا به برخی از آنها اشاره
شود .در ادامه به نظر میرسد از دیگر مبانی قابل استخراج از کالم ایشان ،تأکید بر اخالق محوری
و رعایت آداب اخالقی در تعلیم و تعلم باشد.
از این روی آن امام همام میفرمایند« :از ما نیست کسی که به بزرگترها احترام و به کوچکترها
رحم نکند» .همچنین از آن حضرت نقل ش��ده اس��ت که هرگز امام حس��ین(ع) جلوتر از امام
حس��ن(ع) حرکت نمیکردند و اگ��ر آن دو با هم بودند هرگز امام حس��ین(ع) جلوتر از امام
حسن(ع) سخن نمیگفت (کلینی1401 ،ق ،ج ،3ص.)73
همچنین در بیانی دیگر میفرمایند« :صبر و راس��تگویی و بردب��اری و خوش خلقی از اخالق
پیامبران اس��ت و در روز قیامت چیزی بهتر از حسن خلق در میزان (اعمال) گذاشته نمیشود.
همچنین میفرمایند :هر کس جویا و پیرو ما باشد و از دشمنان ما پیروی نکند و چیزی که میداند
بگوید و از آن چه که نمیداند و یا بر او مش��کل (مش��تبه) است ،سکوت کند ،در بهشت است
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(کمپانی ،1363 ،ص.)52
در این س��خن امام نکته تربیتی مهمی نهفته اس��ت که راهنمای همه ی معلمان و دانش آموزان
اس��ت .معلم باید بر آن چه واقف اس��ت ،بیاموزد؛ و در آن چه نمیداند سکوت کند .در تعلیم
و تربیت نباید چیزی غلط و ناصواب آموخت و معلم در این مهم بیشترین نقش را دارد .واژه
«نمیدانم» ،بسیار آموزنده تر است از «میدانم»ی که نمیآموزد .و همچنین از سخنان ایشان است
که« :سه چیز در او بالغت و شیوائیست ،معنی مقصود را رساندن ،از سخن بیهوده دوری جستن،
و با لفظ کم ،معنی بسیار فهماندن» (ابن شعبه بحرانی1358 ، ،ص.)332
از این سخن گهربار که راهنمای ما در نظام آموزش و پرورش است میتوان اینگونه نتیجه گرفت
که:
 -1معلم باید معنی و مقصود و هدف خود را برساند .به عبارت دیگر معلم باید به دانش آموزان
بفهماند که از آنها چه میخواهد و هدف آن درس چیست .در بسیاری از مواقع ،معلم آموزش
میدهد اما چون هدفش برای دانش آموزان ـ و حتی بعضی مواقع برای خود -مشخص نیست،
به یادگیری نمی انجامد.
 -2معلم باید از سخنان بیهوده بپرهیزد .یکی از مصادیق سخنان بیهوده در آموزش ،خارج شدن
از مدار محتوا یا موضوعی اس��ت که در حال آموزش میباش��د .اگر معلمی بی ربط با موضوع
آموزش صحبت کند ،یادگیری با مشکل مواجه میشود زیرا تحقیقات نشان داده است که ارتباط
و پیوستگی مطالب نقش مهمی در یادگیری دارد (پیاژه1969 ،م ،ص.)25
مصداق دیگر سخنان بیهوده ،سخنان ناروا و نامناسب است .این مساله بسیار مهمی است زیرا
دانش آموزان بسیاری از امو را از طریق سخنان و رفتار معلم میآموزند و اگر سخن و رفتار او
ناشایست باشد به دانش آموز منتقل میشود .غزالی در رسالهاالدب فیالدین میگوید که معلم
باید شایسته ی این جایگاه بوده و دارای خصایل نیکو باشد زیرا رفتار وی در دانشآموز بسیار
تأثیر میگذارد« :شاگردان نوجوان در سالیانی زندگی میکنند که تقلیدگرند و در چشم آنان آن
معلم مردی نمونه است؛ چشمهایشان به رفتار و کردار او دوخته شده است و دریچة گوشهایشان
به گفتار او گشوده گردیده است .اینان هر چه او بخواهد میخواهند و هر چه نپسندد نمیپسندد»
(شلبی1951 ،م ،ص.)211
 -3الفاظ و نحوه کاربرد آنها نیز در یادگیری بسیار موثر است .فارابی در کتاب «الفاظ المستعمله»،
روش آموزش را به دو قس��مت کلی تقسیم میکند :روش مس��موع و روش احتذاء .در روش
مس��موع یادگیری بر اساس انتقال مفاهیم الفاظ صورت میگیرد و در روش احتذاء که روشی
تقلیدی است ،متعلم با مشاهده افعال معلم و تقلید از او به یادگیری میرسد (دفتر همکاری حوزه
و دانشگاه ،1377 ،ص.)134
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محققان تاکید میکنند که در کاربرد لفظ ،باید به معنا و زمینه کاربرد آن توجه داشته باشیم .مثال
میتوان از واژه ی گربه معانی مختلفی استنباط کرد :خود گربه ،یک شئ یا موجود خزه پوش و
جاندار گربه صفت .بنابراین معلم باید در آموزش به معنای واژهها و الفاظ توجه کند (Winch
.)& Gingell, 1999, p. 129
.2-1-1تأکید بر رعایت تقوای علمی
یکی دیگر از سفارشات بسیار مهم ائمه اطهار(ع) ،رعایت تقوا و توجه به آن است .بر این اساس
تقوا ،یکی از مبانی بسیار مهم در تربیت اسالمی است .از مجموع بیانات متعدد امام صادق(ع) در
این زمینه ،اینگونه برداشت میشود که الزم است انسان در همه حال مسئله تقوا را رعایت کند
که یکی از مهمترین زمینههای آن ،رعایت تقوا در تعلیم و تعلم میباشد.
به عنوان نمونه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :امام صادق(ع) میفرماید« :يَا َم ْع َش َر َّ
الشبَ ِ
اب َع َليْ ُك ْم
بِالْبَاه ِ  ...وا َّت ُقوا اللهَّ »؛ ای گروه جوانان تقوای الهی را پیشه گیرید .همچنین در بیانی دیگر میفرماید:
َ
س َم ْجلِس ًا يُ ْع َصى اللهَّ ُ فِي ِه َو لاَ يَ ْق ِد ُر َع َلى تَ ْغيِي ِرهِ»؛ سزاوار نیست برای
«لاَ يَنْبَغِي ل ِ ْل ُمؤْ مِنِ أنْ يَ ْجل ِ َ
مومن که در مجلسی بنشیند که در آن معصیت میشود و نمیتواند جلوی آن را بگیرد (کلینی،
1401ق ،ج ،2ص.)374
همچنی��ن از آنجا که از دیگر اصول و مبانی تعلیم و تربیت ،رعایت ادب و تقوا میباش��د ،لذا
َّاس ب ِ َطا َعت ِ ِه ل ِ َما َع َق ُلو ُه َو َما ل َ ْم يَ ْعقِ ُلو ُه
امام(ع) در این زمینه میفرمایند« :إِنَّ َما ا ْمتَ َح َن اللهَّ ُ َع َّز َو َج َّل الن َ
يجاب ًا ل ِ ْل ُح َّج ِة َو َق ْطع ًا ل ِ ُّ
لش ْ��ب َه ِة َو ا َّت ُقوا اللهَّ َ َو ُقولُوا َق ْولاً َس ِ��ديدا ً يُ ْصل ِ ْح ل َ ُك ْم أَ ْعمال َ ُك ْم َو يَ ْغفِ ْر ل َ ُك ْم
إِ َ
ُذنُوب َ ُك ْم َو يُدْ ِخ ْل ُك ْم َجن ٍ
َّات ت َْجرِي م ِ ْن ت َْحت ِ َها الأْ َنْها ُر َو َمساكِ َن َط ِّيبَ ًة فِي َجن ِ
َّات َعدْ ٍن َو لاَ يَ ُفوت ُُك ْم
الدنْيَا َفإ ِ َّن الآْ ِخ َر َة لاَ تَ ْل َحقُ َو لاَ تُنَ ُ
ال إِلاَّ ب ِ ُّ
خَ يْ ُر ُّ
الدنْيَا» (کلینی1401 ،ق ،ج ،2ص.)375
.2-1مبانی سیاسی و اجتماعی تعلیم و تع ّلم از منظر امام صادق(ع)
.2-1-1توصیه به هم اندیشی و مدارا با مخالفان
امام صادق (ع) شیعیان را به همزیستی و مدارا با اهل سنت دعوت کرده و در مواردی به ایشان
دستور به برقراری جلسات علمی و مناظره میدهند تا به این طریق هم شیعیان از جامعه اکثریت
منزوی نشوند و هم بتوان احکام و اصول شیعی را با مالطفت به آنان منتقل کرد .از این رو در
مدار حق با مسامحه با آنان رفتار میشد اما این سهل گرفتن هرگز به معنای زیر پا گذاشتن اصول
نبود و آن جا که مساله اصولی در میان بود ،حضرت هرگز تسلیم نمیشد.
به عنوان مثال در یکی از سفرها ،امام صادق(ع) به حیره (شهری در میان بصره و کوفه) آمد .در
آن ج��ا منص��ور دوانیقی به خاطر ختنه فرزندش جمعی را به مهمانی دعوت کرده بود .امام نیز
ناگزیر در آن مجلس حاضر شد .وقتی که سفره غذا انداختند ،هنگام صرف غذا یکی از حاضرین
آب خواس��ت ولی به جای آن ش��راب آوردند .وقتی ظرف شراب را به او دادند ،امام بی درنگ
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برخواست و مجلس را ترک کرد و فرمود که رسول خدا فرموده است« :ملعون است کسی که در
کنار سفره ای بنشیند که در آن سفره شراب نوشیده شود» (محمدی ،1379 ،ص.)82
در تعلیم و تربیت همزیس��تی و مدارا نقش بس��یاری دارد .افراد ممکن است نظرات مختلف و
متفاوتی در زمینه ای داشته باشند .با مدارا و همزیستی باید همدیگر را تحمل کنند و به نظرات
یکدیگر احترام بگذارند .این مدارا و همزیستی به معنای توهین و بی احترامی نسبت به عقیده
ای نیست .به عبارت دیگر ،در فضایی که افراد مختلف دارای عقاید و نظرات مختلف و بعضا
مخالفی هستند ،فقط باید به بیان و بررسی نظرات و عقاید پرداخته ،و از توهین به نظرات پرهیز
شود .دانش آموزان با بیان نظرات متعدد و گاها مخالف ،از یکدیگر بسیاری از امور میآموزند
(.)Joseph, 2002, p. 54
.2-2-1توصیه به آموزشهای اجتماعی هدف محور
طبق سیره و سخنان امام صادق(ع) ،الزم است که نظام آموزشی جامعه بر اساس هدف و برنامه
مشخصی به تعلیم و تربیت افراد اقدام کند که این هدف با عناوینی کلی و در قالب تالش برای
آماده کردن دانش آموزان و متعلمان جهت انجام امور دنیوی و پذیرش مس��ئولیتهای مهم در
جامعه در زبان روایات بیان شده است.
بر این اساس باید گفت که بی شک یکی از اهداف نظام تعلیم و تربیت میبایست آماده کردن
افراد برای پذیرش مسئولیتهای اجتماعی باشد و این خود گام بزرگی برای هدف محور کردن
آموزشهای اجتماعی میباشد .بر این اساس هر فردی باید حرفه ای را آموخته و به آن مشغول
شود .از همین روی است که امام صادق(ع) یاران و پیروان خود را به کسب مال حالل تشویق
میکرد و از آنان میخواس��ت که در کار خود کوش��ا باشند و از هرگونه تنبلی و کسالت دوری
کنند (باهنر1360 ،ٌ ،ص.)15
ایش��ان کار کردن و تجارت را موجب عزت و س��ربلندی انسان میدانست و میفرمود« :صبح
زود برای به دست آوردن عزت خود بروید ولی تاکید میکردند که تجارت باید سالم ،و کسب
درآمد از راههای درس��ت و مشروع باش��د .آن گرامی هرگونه کوشش و تالش را برای توسعه
زندگی خود و خانواده ،حج و زیارت رفتن ،صدقه دادن و صله رحم کردن را تالش برای آخرت
میدانستند نه دنیا» (کمپانی ،1363 ،ص.)91
ایشان خود نیز کار میکردند و در روزهای بسیار گرم تابستان ،عرق ریزان در مزرعه و باغ خود
فعالیت مینمود .هر وقت کارگری را به کار میگرفت ،پیش از خشک شدن عرقش مزدش را
میداد (خامنهای ،1386 ،ص.)62
از این س��یره و س��خنان امام نکات تربیتی مهمی میتوان دریافت کرد که برخی از آنها به شرح
ذیل است:
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 -1کار و فعالیت امری مهم و حیاتی اس��ت که با دین و آخرت انس��ان گره خورده و نتایج آن
دنیوی و اخروی است
 -2تعلیم و تربیت باید جوانان را برای مشاغل آینده جامعه آماده کند.
 -3هر فرد تا آنجا که میتواند باید خود کار و تالش کند و کار خود را به دیگران محول نکند.
 -4در صورت نیاز داشتن به همکار یا کارگر ،باید حقوق او را رعایت کرد و حق الزحمه او را
به موقع پرداخت نمود.
 -5کسب و کار و سود ناشی از آن باید حالل و منصفانه باشد.
 .2-3-1توجه به مبانی سیاست اسالمی در نظام تعلیم و تربیت
آموزش نحوه حکومت داری به ش��کل عادالنه و فهم معارف سیاس��ی دین اسالم که مهمترین
ارکان آن محبت به جامعه اسالمی و بیزاری و دوری از غاصبان و ظالمان میباشد ،یکی از اصول
و مبانی کلیدی تعلیم و تربیت اسالمی بوده که نشانههای تأکید بر آن در سیره و سخنان امامان
معصوم(ع) ،به وضوح قابل درک و مشاهده است .همانطور که نحوه آموزش عملی این بزرگان،
سراسر مبارزه با ظلم و بی عدالتی و توجه به مستمندان و حمایت از حق و حقیقت و مستضعفین
بوده است.
ام��ام ص��ادق(ع) حتی در مجالس عمومی خلیفه نیز حاضر نمیش��د زیرا حکومت را غاصب
میدانست و حاضر نبود با پای خود بدان جا برود ،زیرا با این کار از ناحق بودن آنان چشم پوشی
میشد و تنها در برخی مواقع و به خاطر مصالحی حضور مییافتند .به همین دلیل منصور ضمن
نامه ای به امام نوشت :چرا تو به اطراف ما مانند سایر مردم نمیآیی؟ امام در پاسخ نوشت :نزد
ما چیزی نیست که به خاطر آن از تو بترسیم و بیاییم؛ نزد تو نیز در مورد آخرتت چیزی نیست
که به آن امیدوار باشیم .تو نعمتی نداری که بیاییم و به خاطر آن به تو تبریک بگوییم و آن چه
که اکنون داری آن را بال و عذاب نمیدانی تا بیاییم و تسلیت گوییم .منصور نوشت :بیا تا ما را
نصیحت کنی .امام نیز نوشت :کسی که آخرت را بخواهد با تو همنشین نمیشود و کسی که دنیا
را بخواهد به خاطر دنیای خود ،تو را نصیحت نمیکند (کمپانی ،1363 ،ص.)41
از همین روی ایش��ان در برنامههای آموزش��ی و تربیتی خود ،حمایت از ناتوانان و نیازمندان و
کمک به ایشان را به عنوان برنامههای اصلی معرفی کرده و جایگاهی ویژه در نظام تعلیم و تربیت
اس�لامی برای آن قائل بودند؛ چنان که میفرمایند« :ای پس��ر جندب ،آن که در انجام حاجت
برادرش گام زند چون کسی است که میان صفا و مروه سعی کند و برآورنده ی حاجتش چون
کس��ی اس��ت که روز بدر در راه خدا به خون غلطیده ،و خدا هیچ مردمی را عذاب نکرده مگر
هنگام بی اعتنایی به حقوق فقراء خودشان» (ابن شعبه بحرانی1358 ، ،ص.)313
و همچنین میفرمایند« :از خدا بترسید درباره ی برادران مسلمان و مسکین خود زیرا آنان به شما
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حق دارند که دوستشان بدارید( »...ابن شعبه بحرانی1358 ، ،ص .)327امام (ع) در نهایت عالقه
به کار و تالش ،هرگز فریفته درهم و دینار نمیشد و بهترین کار را از نظر خداوند تقسیم دارایی
خود با نیازمندان میدانس��ت .به عنوان مثال امام(ع) در مورد باغ شخصی خود میفرمود :وقتی
خرماها میرسد ،میگویم دیوارها را بشکافند تا مردم وارد شوند و بخورند .همچنین میگویم ده
ظرف خرما که بر سر هر یک ده نفر بتوانند بنشینند آماده سازند تا وقتی ده نفر خوردند ،ده نفر
دیگر بیایند و هر یک ،یک مد خرما بخورند .آن گاه میخواهم برای تمام همسایگان باغ (پیرمرد،
پیرزن ،مریض ،کودک و هر کس دیگر که توان آمدن به باغ را نداشته) یک مد خرما ببرند .سپس
مزد باغبان و کارگران و ...را میدهم و باقی مانده محصول را به مدینه آورده بین نیازمندان تقسیم
میکنم و دست آخر از محصول چهارهزار دیناری ،چهارصد درهم برایم میماند (حیدر،1369 ،
ص.)23
.2-4-1توجه به حقوق فردی و اجتماعی در نظام تعلیم و تربیت
توجه به حقوق دیگران از تاکیدات مؤکد همه ائمه اطهار (علیهما السالم) بوده که در روایات از
آن به «حق الناس» تعبیر شده است .به عنوان مثال امام صادق(ع) در این زمینه میفرمایند :آسان
ترین حقوق این است که برای برادرش (برادر مسلمان) آن را بخواهد که برای خود میخواهد و
در حق او نخواهد آن را که برای خود نمیخواهد .در راه برآوردن حاجتش قدم بردارد ،خشنودی
او را بخواهد و به گفته ی او مخالفت ننماید (مطهری ،1368 ،ص.)93
باید گفت که توجه به حقوق فردی و اجتماعی دیگران امری بس��یار مهم و حیاتی در تعلیم و
تربیت است و آموزش این امر میبایست یکی از اهداف و برنامههای نظام تعلیم و تربیت اسالمی
باشد .در این زمینه میتوان به حقوق والدین به فرزندان (در مقام اولین مربیان) ،حقوق فرزندان
به والدین ،حقوق معلمان به دانش آموزان و حقوق دانش آموزان به معلمان اشاره کرد .مثال در
آیات و روایات ،به احترام والدین بسیار تاکید شده است و قرآن کریم میفرماید که به آنها حتی
یک «اف» هم نگویید.
فرزندان نیز نسبت به والدین حقوقی دارند .امام صادق(ع) میفرمایند« :پدر و مادر را بر فرزند سه
حق است .شکر آنان در هر حال ،اطاعتشان در هر امر و نهی که عصیت خدا نباشد ،و خیرخواهی
برای آنها در نهان و عیان ،و فرزند را بر آنان سه حق است ،مادر خوب انتخاب کردن ،نام خوب
نهادن و پرورش خوب دادن (ابن شعبه بحرانی1358 ، ،ص.)337
غزالی نیز با آوردن روایتی از پیامبر(ص) ،از حقوق فرزند بر پدر را ادب آموختن و نام نیکو نهادن
اس َم ُه َو يُ َع ِّل ُم ُه ال ْ ِكتَاب َ َة َو
میداند؛ چنانچه پیامبر(ص) فرمود« :م ِ ْن َح ِّق ال ْ َول َ ِد َع َلى َوال ِ ِده ِ ثَلاَ ث َ ٌة يُ َح ِّس ُن ْ
يُ َز ِّو ُج ُه إ ِ َذا ب َ َلغ» (مجلسی1411 ،ق ،ج ،71ص .)80وی با ذکر روایتی این مسأله را توضیح میدهد
که حابس تمیمی پیامبر(ص) را دید که فرزند خود حسن را میبوسید ،گفت :من ده فرزند دارم،
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رح َم»؛ کسی که مهربانی نکند ،مهربانی
رح ُم الیُ َ
هیچکس را از ایشان نبوسیدهام .گفت« :ان من الیَ َ
نبیند (غزالی ،1372 ،ج ،2ص.)467
غزالی همچنین در کتاب «االدب فی الدین» ،طاعت از والدین و احترام گذاشتن به آنها را مورد
تأکید قرار داده و میافزاید« :فرزند باید که سخن والدین خود را بشنود و هرگاه او را بخوانند برود
و چون برخیزند برخیزد و با ایشان عصیان نورزد و از آنچه منع کنند بپرهیزد  ...هرگاه برایشان
نیکی کند یا امر ایشان انجام دهد ،منتی بر آنها ننهد و با دیدة غضبناک بر آنها ننگرد» (عطاران،
 ،1368ص.)95
در کتاب «کیمیای سعادت» امام محمد غزالی نیز به قول رسول اکرم(ص) میگوید که وی فرمود:
«نیکویی کردن بر مادر و پدر ،فاضلتر از نماز و روزه و حج و عمره و غزا است» (غزالی،1361 ،
ص.)338
در همین راستا است که متوجه میشویم مسئله صبر و گذشت در نظام تعلیم و تربیت اسالمی
چه جایگاهی دارد .این مسئله گذشت عالوه بر آن که آثار روحی بسیار زیادی بر عامل آن دارد،
نوعی تنبّه و بیداری نیز برای فرد رقیب است .به همین دلیل است که امام صادق(ع) میفرمایند:
«ای پس��ر جندب بپیوند با کس��ی که از تو بریده ،و بده به آن که از تو دریغ کرده ،و احسان کن
بر کسی که به تو دشنام داده و انصاف بده به کسی که با تو خصومت کرده ،و بگذر از کسی که
به تو ستم کرده چنانچه دوست داری که از تو گذشت شود به عفو خدا ،از خودت توجه کن،
نبینی که آفتابش بر نیکان و بدان هر دو میتابد و بارانش بر صالح و خطاکار میبارد» (ابن شعبه
بحرانی1358 ، ،ص.)317
 -3روشهای تعلیم و تربیت در مکتب علمی امام صادق(ع)
یکی از منابع بسیار مهمی که میتوان برنامهها و روشهای تعلیمی و تربیتی را با توجه به سیره
امام صادق(ع) از آن استخراج کرد ،توجه به مکتب علمی و دانشگاه امام صادق(ع) است .در طول
تاریخ به ندرت میتوان مکتب و کالس درسی همچون مجالس و محافل علمی امام صادق(ع)
یافت که نسلهای متوالی را تحت تأثیر خود قرار داده و دانشجویانی متمدن و فرهیخته تربیت
کند.
مشهور است که روش امام جعفر صادق(ع) مطابق با جدیدترین روشهای آموزشی بوده و در
این جلسات متعلمان به کشف قواعد ،استنباط ،نقد حدیث ،کوشش در جهت تألیف و تصنیف
و تقس��یم بندی احکام تشویق میشدند و این جلسات محلی جهت برخورد فکری عالمان و
دانشجویان بوده است (حیدر ،1369 ،ص.)99
ه��ر کس از تش��نه کامان علم و حقیقت به س��وی امام میرفت ،حض��رت او را با آغوش باز
میپذیرفت .در جلسات امام صادق(ع) ،دانشهای گوناگونی از علوم دینی مانند فلسفه ،حدیث
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و تفسیر تا علوم طبیعی مانند تاریخ ،اخالق و جامعه شناسی عرضه شده بود (خامنهای،1386 ،
ص.)16
آن حضرت در حوزه درسی خود به تربیت متخصصان اهتمام نشان میداد .مثال هشام بن حکم
متخصص در مباحث تئوریک بود و یا زراره و محمدبن مسلم و عده ای دیگر در مسایل دینی
تخصص داشتند و جابربن حیان متخصص ریاضیات بود .اگر کسی برای علم آموزی میآمد،
امام میپرس��ید خواهان آموختن کدام علم است .اگر پاسخ میداد فقه ،امام او را به متخصصان
فقه راهنمایی میکرد و اگر میگفت تفسیر ،او را به متخصصان تفسیر داللت میکرد ،و به همین
ترتیب اگر میگفت حدیث یا س��یره ،یا ریاضیات یا پزش��کی یا شیمی ،آن حضرت وی را به
برجستگان و خبرگان در این علوم راهنمایی میکرد و آن دانشجو به مالزمت هر کس که خود
میخواست در میآمد تا پس از مدتی به دانشمندی توانا و برجسته در دانش دلخواه خود تبدیل
شود.
حضور در جلسات علمی امام صادق(ع) برای همگان ممکن بود .امام نیز مجالس اصلی خود را
در جایی مهم و حساس یعنی مدینه قرار داده بودند (بهشتی1360 ، ،ص .)13میتوان گفت که
برنامه مکتب علمی امام صادق(ع) به سه قسمت تقسیم میشده است:
 -1امام بخشی از مباحث علمی خود را به کسانی اختصاص میدادند که از فلسفه یونان باالخص
و سایر فلسفهها باالعم آگاهی داشتند و به خوبی از نظر اسالم درباره آنها و دالیلی که آن فلسفهها
را نقض میکرد ،آگاه بودند.
 -2سپس آن حضرت به نوشتن رسالههایی همچون «توحید مفضل» و «اهلیجه» و  ...اقدام کرده
 -3و در نهایت امام(ع) مس��تقیم ًا با سران اندیش��ههای الحادی به بحث و مناظره میپرداختند
(نصیری ،1378 ،ص.)89
باید گفت که در حوزه مباحث تعلیم و تربیت از دو رویکرد آموزشی یاد میشود :اول رویکردی
که دانش آموز در آن منفعل است و معلم قصد دارد که همه چیز را به ذهن دانش آموز منتقل
کند .در این رویکرد فهم و درک جایگاهی ندارد و تاکید بر محفوظات است .در رویکرد دوم،
دانش آموز و یادگیرنده نقش فعالی بر عهده دارد .در این رویکرد بر فهم و درک تاکید میشود
و یادگیرن��ده به بحث و مذاکره با معلم میپ��ردازد (Suarez-Orozco and Oin-Hilliard,
.)2004, p. 241
باید گفت که رویکرد امام ،به فهم و درک یادگیرنده اس��ت و به همین دلیل به بحث و مناظره
میپردازد و بحث و مناظره یکی از روشهای آموزشی مورد تاکید امام بوده و خود بارها از این
روش استفاده میکردند .توجه به بحث و گفتگو ،یکی از تاکیدات بسیار مهم تعلیم و تربیت امروز
است( .شریعتمداری ،1380 ،ص.)97

به نظ میرسد تمام روشهای مذکور بدین منظور است که فرد از کار نادرست و بطالن حرف
خود آگاه شود و آن را اصالح کند و این وظیفه معلم است که چنین شرایطی را فراهم کند .در
امر به معروف و نهی از منکر نیز که به مثابه یکی از روشهای مهم تعلیم و تربیت مطرح میشود،
نکات مهم و قابل توجهی قابل برداشت است (شریعتمداری ،1374 ،ص.)128
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نتیجه گیری
همانگونه که در ابتدای مقاله اشاره شد ،برخی از اندیشمندان معتقدند که امکان استخراج اصول
و مبانی تعلیم و تربیت از آموزههای دینی (قرآن و حدیث) وجود نداشته و تنها با بهره گیری از
مباحث روانشناسی و جامعه شناسی و  ...که زاییده علم ناقص بشری است ،میبایست به تدوین
برنامهها و اهداف نظام تعلیم و تربیت یک جامعه پرداخت.
اگرچه پاس��خهای متعددی بدین شبهه داده شده و اندیشمندان دینی تالش کردهاند تا از لحاظ
نظری و تئوری این فرضیه را باطل کنند ،لکن به نظر میرسد بهترین پاسخ در این زمینه ،استخراج
اصول و مبانی و اهداف و برنامههای نظام تعلیم و تربیت از محتوای آموزههای دینی باشد که به
عنوان پاسخی سلبی و مثالی نقض به خوبی میتواند بطالن فرضیه مذکور را اثبات نماید.
همچنین از آنجا که دین اسالم ،دینی جامع و کامل بوده و در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی
دستورالعملهای مفصلی را بیان کرده است ،لذا پرداختن به این مطلب مهم میتواند به استخراج
الگوی سبک زندگی علمی افراد و جامعه اسالمی نیز کمک کرده و از این رهگذر اصول و مبانی
سبک زندگی علمی را تدوین نمود.
در حقیقت این مقاله تالش دارد تا با بررسی تنها بخشی از آموزههای دینی ،گامی کوچک در
زمینه کشف اصول و مبانی نظام تعلیم و تربیت اسالمی برداشته و از این رهگذر راه تحقیق و
پژوهش جهت تدوین الگوی جامع این نظام و در نهایت ترس��یم الگوی جامع س��بک زندگی
علمی جوامع اسالمی را هموار نماید.
به همین منظور ،به بررس��ی روایات و احادیث وارده از امام جعفر صادق(ع) به عنوان یکی از
ائمه شاخص و تحول آفرین در حوزه تعلیم و تربیت پرداخته شده و تالش شده تا با بررسی
مجموع روایات ایش��ان در کتب حدیثی ،اصول و مبانی تعلیم و تع ّلم و تربیت از منظر آن امام
همام استخراج شود.
تحلیل محتوای احادیث امام صادق(ع) بیانگر آن است که میتوان اصول و مبانی نظام تعلیم و
تربیت را در دو حوزه مختلف بدین نحو ترسیم نمود:
در حوزه مباحث اخالقی و دینی تعلیم و تربیت میبایست به امور ذیل توجه شایانی صورت
گیرد :خدا باوری ،خدا محوری ،اولویت آموزش معارف دینی ،اخالق محوری و رعایت تقوای

علمی.
در حوزه سیاسی و اجتماعی نیز میبایست امور ذیل مورد توجه جدی قرار گیرند :هم اندیشی
و مدارا با مخالفان ،آموزشهای اجتماعی هدف محور ،آشنایی با مبانی سیاست اسالمی و توجه
به حقوق فردی و اجتماعی انسانها.
در نهایت پس از بررس��ی سبک و س��یره آن امام همام به عنوان کسی که امروزه افتخار جامعه
شیعیان بوده و گستره آموزههای وی در علم و دانش باعث شده است که مکتب شیعه را مکتب
جعفری نیز بنامند ،میتوان به این نتیجه رسید که از منظر آن حضرت(ع) ،الگوی سبک زندگی
علمی در جامعه اسالمی میبایست بدین صورت و بر اساس شاخصههای فوق تنظیم و تدوین
گردد:
نمودار شماره  : 1الگوی سبک زندگی علمی از منظر امام صادق(ع)
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فرشته جانیپور

1

چکیده
دغدغه دس��تیابی به معنا و ماهیت زندگی و در پی آن ترس��یم نوعی خاص از معیشت که
بدان س��بک زندگی گفته میش��ود ،یکی از اساس��یترین دغدغههای اصیل آدمی بوده که
در هر دورهای از تفکر بش��ری به نحوی مطرح ش��ده اس��ت .اما آنچه در این میان مهم و
ضروری است ،کشف و استخراج مؤلفههای بنیادین سبک زندگی به عنوان اصول و مبانی
آن میباشد که قابلیت تطبیق بر شرایط زمانی و مکانی مختلف را داشته باشد.
بدیهی اس��ت هر فرهنگ و تمدنی ،س��بک زندگی اختصاصی خود را داش��ته که توس��ط
مؤسسان و رهبران آن ترسیم و تبیین شده است .بر همین اساس ،به منظور ترسیم الگوی
سبک زندگی اسالمی نیز الزم است به منابع اصیل اسالمی مراجعه کرده و با تحلیل دقیق
و عالمان��ه مضامین و محتوای مندرج در آنها ،مهمترین مؤلفههای بنیادین س��بک زندگی
اسالمی را استخراج نمود.
.1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع) (نویسنده مسئول)
 .2کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
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مؤلفههای بنیادین سبک زندگی اسالمی
بر مبنای تحلیل محتوای روایات امام صادق(علیه السالم)
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در این مقاله تالش شده با مراجعه به مجموعه روایات امام صادق(ع) به ویژه در زمینههای
اجتماعی و فرهنگی ،و پیجویی یافتههای کالن نظری و فرانظری مطرح ش��ده توس��ط آن
امام همام ،مهمترین مؤلفههای اساس��ی جهت ترسیم مدل و الگوی سبک زندگی اسالمی
را کشف نماییم.
جهت تحقق این هدف ،با استفاده از روش «تحلیل محتوا» به عنوان روشی کارآمد جهت
طبق��ه بندی مضامین و اس��تخراج مقولههای مضمونی ،مجموعه روایات منس��وب به امام
ص��ادق(ع) در کتاب میزان الحکمه مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته و پس از طبقه بندی،
تعیین مفاهیم اصلی ،اس��تخراج مقولههای مضمونی و کدگذاری ،در نهایت دیدگاههای آن
امام(ع) در زمینههای؛ عبادی ،فردی ،اجتماعی ،علمی ،سیاسی ،امنیتی ،فرهنگی و اقتصادی
در حوزه سبک زندگی اسالمی کشف و احصاء شدهاند.
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واژگان کلیدی:
امام صادق(ع) ،حدیث ،سبک زندگی ،سبک زندگی اسالمی ،تحلیل محتوا.
Life Style Key words: Imam Sadiq(p.b.u.h), Narrative, Life Style,
Islamic, Cuntent Analysis
مقدمه
علیرغ��م ظرفیتهای عظیم دین اس�لام در زمینههای سیاس��ی ،اجتماعی و فرهنگی هنوز
تاکنون مفاهیم ،س��اختار و شبکه روابط اجتماعی آموزههای اسالمی به منظور ترسیم مدل
و الگوی س��بک زندگی اس�لامی به ش��کل جدی و عمیق و با توجه به نظریههای جدید
اجتماع��ی و جامعه ش��ناختی مربوط ب��ه حوزههای فرهنگی و اجتماعی م��ورد مطالعه و
بررسی قرار نگرفتهاند .یکی از دالیل عمده این موضوع ،غلبه نگاه ایدئولوژیکی و اعتقادی
به مفاهیم اسالمی بدون توجه به ظرفیتهای انسانی و علمی آنها میباشد .این نگاه گرچه
در سطح خود مهم و قابل تقدیر و ضروری است ،اما محدود ساختن این مفاهیم در ابعاد
مزبور میتواند ،بش��ریت را از توانائیهای معنائی نهفته در این مفاهیم متعالی و آس��مانی
محروم سازد و انسانها را از این منبع بزرگ علمی و انسانی دور نماید.
در بس��یاری از نوش��تههای موجود در زمینه مطالعات مربوط به احادیث ،روایات و افعال
معصومین(علیهم الس�لام) نه تنها به رویکردهای و جنبههای ظاهری و سطحی و تاریخی
آنه��ا اکتفا کردهان��د ،بلکه دارای رگههای عمیق عاطفی ،احساس��ی و احیان�� ًا اغراق آمیز
میباش��ند .این گونه رویکردها بیش از خدمت به اصل دین ،نگاه سطحی و غیر آکادمیک
را تعمیق میبخشند که در جهان کنونی از جایگاه نه چندان مطلوبی برخوردار هستند.
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تعالیم شیعی که ریشه در سخنان و رفتار پیامبر اعظم(ص) و امامان معصوم(علیهم السالم)
دارد ،بهترین منبع برای تبیین ،تشریح و تعیین زمینهها و حوزههای مربوط به مسائل انسانی
و اجتماعی است که چنانچه مورد مطالعه دقیق قرار گیرند ،قطع ًا رهنمودها و نظریات آنها
نه فقط برای جامعه اس�لامی ،بلکه برای جامعه جهانی مفید ،ضروری و قابل بهره برداری
میباشد.
حض��رت ام��ام صادق(ع) را از آن جهت «مؤس��س مذهب» میخوانند ک��ه در دوران وی
ش��رایطی مهی��ا گردید ک��ه آن امام معصوم(ع) فرصتی بیش از س��ایر امام��ان(ع) یافت تا
س��رمایههای عظیم نهفته در فرهنگ اس�لامی را به جهانیان بشناس��اند و وارد ساحتهای
گوناگ��ون علمی نماید و با چنین رویکرد آگاهانهای بود که س��اختار اس�لام واقعی بنیان
گذاری ش��د .در چنین عصری بود که بالندگی و عمق و وس��عت مفاهیم و اندیش��هها و
اعتقادات اس�لامی ظاهر گردید .در حقیقت تضارب افکار و مباحثات فلس��فی ،کالمی و
اعتقادی زمینههای رشد و پرورش مفاهیم و افکار بلند اسالمی را فراهم ساخت و این امام
صادق(ع) است که در آن دوران پرچمدار اسالم راستین بود.
ای��ن مقاله در صدد آن اس��ت که ب��ا مطالعه روایات امام صادق(ع) ب��ه ویژه در زمینههای
اجتماعی و فرهنگی ،یافتههای کالن و فرانظری مطرح ش��ده توس��ط آن امام(ع) را کشف
کرده و از این رهگذر ،مهمترین مؤلفههای بنیادین س��بک زندگی اسالمی را جهت ترسیم
مدل و الگویی جامع و کارآمد ،تبیین نماید.
بدیهی اس��ت که جهت تحق��ق هدف مذکور میبایس��ت به قرآن کری��م ،احادیث پیامبر
اکرم(ص) و س��خنان و رفتارهای امامان معصوم(ع) قبل و بعد از ایش��ان نیز توجه نمود،
ام��ا از آنجا که اصوالً امامان ش��یعه(ع) جلوههای متعدد از یک هوی��ت واحداند که بنا به
ضرورتهای زمانی و مصالح اجتماعی و شرایط سیاسی ـ اجتماعی متجلی میشوند ،لذا با
چنین رویکردی میتوان گفت که مفاهیم مطرح شده نیز از یک کلیت و جزئیتی برخوردار
هس��تند که این کلیت همان خط کلی اس��ت که تمام ائمه اطهار(ع) آن را در طول حیات
دنبال کرده و این جزئیت همان شرایط مکانی و زمانی است که نیازمند تبیینهای موقعیتی
و منطبق با وضعیت اجتماعی هر دوران میباشد.
به عبارت دیگر ،بس��یاری از مفاهیم مطرح شده که از کلیت کافی برخوردار نبوده اند و با
توجه به نیازهای همزمانی ( )Synchronicمورد اس��تفاده قرار گرفتهاند ،در طی زمان و
با توجه به حرکت درزمانی ( ،)Diachronicبه کلیتی تبدیل شدهاند که نوعی از پارادایم
مس ّلم و خط دهنده در جامعه اسالمی تبدیل شدهاند.
از ای��ن روی یک��ی از مهمترین اقدامات امامان معص��وم(ع) در دوران زندگانی خود و از

جمله امام صادق(ع) ،تبدیل جزئیت های همزمانی به یک حرکت درزمانی و کلیتی است
که بتواند جایگاه فرانظری را در جامعه اس�لامی پیدا کرده و از نوعی معرفت شناس��ی و
شناخت فلسفی عمیق برخوردار گردد.
با توجه به چنین دیدگاهی اس��ت که مؤلفههای بیان ش��ده در این مقاله میتواند به عنوان
اصول و مبانی کلی الگوی سبک زندگی اسالمی معرفی شوند .قبل از ورود به بحث اصلی
مقاله مناس��ب اس��ت در ابتدا نگاهی مختصر به تاریخچه زندگانی امام صادق(ع) داشته و
پس از تبیین مفهوم سبک زندگی ،مهمترین مؤلفههای بنیادین آن را از منظر امام صادق(ع)
معرفی نماییم.
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 .1نگاهی مختصر به زندگانی امام صادق(ع)
«حض��رت جعفر بن محمد الصادق(ع) در اوایل نیمه دوم ربیع االول یا آغاز رجب س��ال
( 83به روایت مفید و کلینی) ،و یا در س��ال  80هجری قمری ،والدت یافتند و در س��ال
 149هجری قمری ،در  65یا  68س��الگی -برحسب اختالف روایات -وفات نمودند12 .
تا  15سال از زندگی آن حضرت ،با حیات مبارک جدشان حضرت امام زین العابدین(ع)،
و  19س��ال نیز با حیات با س��عادت والد ارجمندشان حضرت امام محمد باقر(ع) همزمان
بوده اس��ت .امام صادق(ع) به مدت  34س��ال امامت داشتهاند که در این مدت ،با  7تن از
حکومت گران اموی و عباس��ی هم عصر بودهاند ،این حاکمان عبارتند از  -1 :هش��ام بن
عبد الملک [( 125 -105ه.ق] -2 .ولید بن یزید به عبدالملک [( 125-126ه.ق] -3 .یزید
ب��ن ولید بن عبدالملک (ملقب به ناق��ص) [ 126ه.ق] -4 .ابراهیم بن ولید بن عبدالملک
[ 70روز از س��ال  126ه.ق] -5 .مروان بن محمد [ 126-132ه.ق] -6 .عبداهلل بن محمد
بن علی بن عبداهلل بن عباس (ملقب به سفاح) [132-137ه.ق] -7 .منصور عباسی مشهور
به منصور دوانیقی [158-137ه.ق].
امام صادق(ع) قریب به  50س��ال از عمر پر برکتش��ان را در دوره امویان و نزدیک به 15
س��ال را در عهد عباس��یان سپری فرمودند( .کردس��تانی ،1382 ،صص  .)115-116گفته
ش��ده در روزگار امام باقر(ع) اندکی گشایش پدید آمد و سالیان ( 148-114دوران امامت
امام صادق(ع)) عصر انتش��ار فقه آل محمد یا به تعبیر دیگر ،روزگار تعلیم و تدریس فقه
جعفری بود .در این سالها مدینه نیز چهره دیگری یافته بود( .شهیدی ،ص)60
دانش��مندان از هی��چ یک از اهل بیت رس��ول خدا به مق��دار آنچه ک��ه از ابوعبداهلل [امام
صادق(ع)] روایت دارند ،نقل نکرده اند ،و هیچ یک از آنان متعلمان و شاگردانی به اندازه
ش��اگردان او نداش��ته اند ،و روایات هیچ یک از آنان برابر با روایتهای رسیده از او نیست.

 .2تبیین مفهوم سبک زندگی
اصط�لاح «س��بک زندگی» به عنوان یک��ی از اصطالحات علوم اجتماعی ،پیوند مس��تقیم
و وثیق��ی با مجموع��های از مفاهیم مرتبط با گفتمان خ��ود دارد؛ مفاهیمی مانند :عینیت و
ذهنی��ت ،فرهنگ و جامعه ،فرهنگ عینی و ذهنی ،ش��کل و محتوا ،رفتار و معنا ،اخالق و
ایدئولوژی و  . ...س��بک زندگی اموری را ش��امل میشود که به زندگی انسان ،اعم از بُعد
ف��ردی ،اجتماع��ی ،مادی و معنوی او مربوط میش��ود .اموری نظی��ر بینشها (ادراکها و
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اصحاب حدیث نام راویان از او را چهارهزار تن نوشته اند .نشانه آشکار امامت او خردها
را حیران میکند و زبان مخالفان را از طعن و ش��بهات الل میس��ازد( .اربلی،1381 ،ج ،2
ص  .)166ذهبی نیز از ابوحنیفه آورده اس��ت« :فقیه تر از جعفربن محمد ندیدم» (ذهبی،
 ،1956ج ،1ص ).166
حضرت امام صادق(ع) را بنیانگذار و رئیس مکتب تش��یع میدانند (مغنیه ،1356 ،ص .)7
این مساله از این نظر اهمیت دارد که در زمان آن حضرت ،بسیاری از حوزههای مفهومی،
چه در بعد نظری خاص ،نظری عام و فرانظری و نیز حوزههای عملی ،چه در بعد زمانی
خاص ،زمانی عام و فرازمانی به معنای عدم وابستگی به زمان خاص ،و باالخره حوزههای
اعتقادی ،چه در بعد شیعی ناب ،چه در بعد تبیین عام اسالمی و چه در بعد تعیین تحریف
و تالش برای پاسخ گویی شرعی و علمی به انحرافها یا سوالها روشن و مورد بحث و
بررسی قرار داده و زمینههای مختلف آن را برای جامعه اسالمی تبیین کرده است.
دوران حضور امیرالمومنین علی(ع) و فرزندانش امام حس��ن(ع) و امام حسین(ع) را دوره
«عدالت» و «ش��هادت» نامیدهاند که به دلیل ش��رایط اجتماعی زمان امام سجاد(ع) به دوره
«عرفان» تغییر مس��یر داده اس��ت .اما آنچه مهم است اینکه در ترسیم یک مدل برای سبک
زندگی اس�لامی ،مهمترین نیاز ،توجه به علم و عق��ل گرایی و به اصطالح دوره «فرهنگ
سازی» است که در عصر امام باقر(ع) و امام صادق(ع) تجلی یافته است
این دوره در حقیقت همان فرهنگ س��ازی عقالنی و خدا محور در راستای ترسیم اصول
و مبانی سبک زندگی اسالمی در جهان اسالم است .این دوره ،عصر شکوفائی دنیا سازی
علمی بر پایه دین میباشد .در این دوره که امام صادق(ع) سردمدار و رهبر آن به حساب
میآید ،علم و عقل و ش��رع به حد کمال ،مکمل همدیگر میش��وند .پایهای از جهان بینی
جدید به وجود میآید که میتوان در س��ایه آن عدالت ،ش��هادت و عرفان را قرائت کرد.
عصر امام صادق(ع) در حقیقت عصر ،فرهنگ س��ازی اسالمی بر مبنای «عقالنیت»« ،علم
گرایی» و «شرع محوری» است.
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اعتق��ادات) و گرایشها (ارزشها ،تمایالت و ترجیحات) که اموری ذهنی یا رفتار درونی
هس��تند و رفتارهای بیرونی (اعم از اعمال هوشیارانه و غیرهوشیارانه ،حاالت و وضعیت
جس��می) ،وضعیتهای اجتماع��ی و داراییها که امور عینی هس��تندHeidegger,( .
)1962, p236
سبک زندگی به عنوان تجلی عینی اندیشهها و عقاید ،تأثیر فراوانی نیز بر عقاید و اندیشهها
و بخصوص صفات انس��انی دارد و از این رو ش��کل گیری خلق و خو و نگرشها عموم ًا
متأثر از سبک زندگی است (هندی و دیگران ،1383 ،ص.)228
پیروان هر کدام از مکاتب فکری ـ فلس��فی نیز متناس��ب ب��ا بینشها و گرایشهای خود،
سبک خاصی از زندگی را برگزیدهاند .از این روی سبک زندگی کنونی در جهان بشریت،
یا س��نتی اس��ت ،یا مدرن و یا مدرن زده .برخی سبک زندگی را تجسم تالش انسان برای
یافتن ارزشهای بنیادی یا به تعبیری فردیت برتر خود در فرهنگ موجود و شناساندن آن
به دیگران تعریف کرده و برخی دیگر آن را به کلیّت زندگی و همه فرآیندهای عمومی و
خصوصی آن تطبیق دادهاند (.)Adler, 1956, p. 32
در این میان آنچه اهمیت پرداختن به سبک زندگی را در پژوهشهای اجتماعی و اعتقادی
مبرهن میس��ازد ،نتایج ناش��ی از انتخاب س��بکهای مختلف برای زندگی اس��ت که در
مواردی منجر به ظهور و بروز بسیاری از آسیبهای اعتقادی ،اخالقی و اجتماعی در سطح
جوامع ش��ده و در مواردی دیگر رشد و پیشرفتهای علمی ،اقتصادی و فرهنگی را برای
آنها به ارمغان میآورد)Quinn, 2000, p53( .
آنچه اندیش��مندان مسلمان را به تأمل و تعقل در س��بک زندگی اسالمی واداشته ،تأثیرات
سوء و زیانباری است که جوامع اسالمی در قرون اخیر از تمدن و فرهنگ کشورهای غربی
که از س��بک زندگی غیر اسالمی تبعیت میکنند ،متحمل ش��دهاند .در طی سالیان گذشته
ش��اهد آن بودهایم که به گونهای لجام گس��یخته و ناهنجار ،بسیاری از عناصر و مؤلفههای
س��بک زندگی غربی در میان جوامع اسالمی منتشر ش��ده و در مواردی موجبات انحراف
جوامع را فراهم آورده است.
برخ��ی هدف غایی از زندگی خ��ود را در عالم طبیعت دنبال و «لذات گرایی» را به عنوان
سبک زندگی خود تعریف کرده و برخی دیگر با توجه به مکاتب جدید اخالقی ،کوشیدهاند
تا با در نظر گرفتن ارزشهای متعالی و غایی برای انسان ،گونهای خاص از سبک زندگی
را برای او ترسیم نمایند که تنها در چارچوب جهان ماده قابلیت تحقق پیدا میکند.
در این میان برخی دیگر از مکاتب پیرو ادیان آس��مانی با تمس��ک به معنویتگرایی و فرا
رفتن از عالم ماده ،تالش کردهاند ماهیت و هدف از زندگی انسان را در «خدا محوری» به
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تصویر کش��یده و این مطلب را تبیین کنند که اگر خدا از زندگی انس��ان کنار گذاشته شود
و در فعالیتهای او حضور نداش��ته باش��د ،زندگی بدون هدف خواهد بود و لذا نمیتوان
س��بک و س��یره ای خاص برای نوع زندگانی او نیز تصور نمود .در نهایت باید گفت که
دغدغه دس��تیابی به معنا و ماهیت زندگی و در پی آن ترس��یم نوعی خاص از معیشت که
بدان س��بک زندگی گفته میشود ،یکی از اساسیترین دغدغههای اصیل آدمی بوده است.
(علیزمانی ،1386 ،ص.)64
بی ش��ک ،یکی از راههای تبیین الگوی سبک زندگی ،شناسایی عناصر و مؤلفههایی است
که اندیش��مندان مختلف به عنوان ویژگیهای یک س��بک زندگی برشمرده و در تحقیقات
خود بدان اش��اره کردهاند .به عنوان مثال برخی اندیشمندان غربی از آنجا که سبک زندگی
را ش��امل همه رفتارها ،افکار ،احساس��ات و کنشهای اجتماعی افراد دانسته ،لذا مواردی
مانند :شیوه تغذیه ،خودآرایی و پوشش ،نوع مسکن ،وسایل حمل و نقل ،شیوههای گذران
اوقات فراغت و  ...را به عنوان بخش��ی از مؤلفههای سبک زندگی برشمردهاندAdler,( .
)1956, p. 32
در آثار چاپین ( )1935و اس��ول ( )1940نیز بر مواردی همچون محل س��کونت و وسایل
خانه تأکید ش��ده و کالکهون ( )1958نیز بیش��تر بر رفتارهای ش��خصی و نحوه استفاده از
مواهب طبیعی در زندگی اشاره شده است (برای کسب اطالعات بیشتر ر.ک :مهدوی کنی،
 ،1387صص.)230-199
با این حال در یک جمعبندی کلی از آثار و مؤلفههای ارائه ش��ده در مورد ش��اخصههای
سبک زندگی از منظر اندیشمندان غربی باید گفت که اکثر موارد اشاره شده ،تنها در حوزه
فردی و یا بخشهایی از مسائل اجتماعی بوده و رویکردی کامل و جامع در زمینه نیازها و
اقتضائات نوع بشری را ندارند .به عنوان مثال در موارد مطرح شده توسط این اندیشمندان،
به مؤلفههای ذیل اشاره نشده است:
 نوع اعتقادات و بینش فرد نوع اندیشه و منطق حاکم بر اعمال فرد نوع گرایش و روابط انسانی فرد در خانه و جامعه نوع احساسات و روابط عاطفی فرد در خانه و جامعه کیفیت تأمین نیازهای ثانویه فرد در محیطهای مختلف عدم توجه به دوران قبل و بعد از حیات فرد در دنیا عدم توجه به جایگاه دین در زندگی فرد -عدم توجه به جایگاه اراده در شکل گیری سبک زندگی
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 عدم توجه به کیفیت اعمال فرد در فرایند سبک زندگیو  ...بدیهی است نظریه پردازانی که در آغاز قرن بیستم از اصطالح «سبک زندگی» استفاده
کرده ،مؤلفههای آن را با رویکرد انس��ان محوری ،منفعت طلبی و مصرف گرایی تنظیم و
تدوین کردهاند ،لذا شایسته است اوالً به منظور تبیین مفهوم سبک زندگی در هر جامعهای،
مطالعات مستقلی با توجه به فرهنگ و اعتقادات آن جامعه انجام شده و ثانی ًا برای استخراج
عناصر و مؤلفههای
س��بک زندگی در آن جامعه ،رویکردهایی جامع ،آینده نگران��ه و فرا اجتماعی نیز مدنظر
قرار گیرند .بنابراین الزم اس��ت مفهوم و مؤلفههای سبک زندگی در مطالعات و تحقیقات
علمی توس��عه یافته و با اس��تفاده از رویکردهای دینی ـ مذهبی ،مطالعات جدیدی در این
حوزه صورت گیرد.
این در حالی است که یکی از مهمترین امتیازات خاص سبک زندگی اسالمی آن است که
در آن ب��ه همه عوامل و عناصر ف��ردی ،اجتماعی ،عاطفی ،اعتقادی ،اقتصادی و  ...زندگی
یک فرد توجه کرده و تالش دارد تا به صورت آیین نامه و دستوری کامل و جامع در همه
زمینهه��ا و بدون ایجاد هیچ گونه ابهام و نقصی ،زندگی یک فرد را از پیش از تولد تا بعد
از حیات برنامه ریزی و هدایت کند .این مطلب بدان معنا اس��ت که سبک زندگی اسالمی
یک پیوستار بزرگ است که دارای مراتب مختلفی با توجه به سطح نگرشها و بینشها و
قابلیتهای افراد دارد.
لذا هرچه قابلیت و توانایی افراد در برخورداری و فهم معارف دینی گسترش یافته ،سطح
س��بک زندگی آنان ترقّی پیدا میکند و کاهش این س��طح بیانگر عدم توانایی فرد در فهم
1
معارف و برخورداری از مواهب این نعمت بزرگ است.
از همین روی اس��ت که در قرآن کریم افراد جامعه ایمانی ،مرتب به افزایش ابعاد ایمانی
امر ش��ده 2و در تعریف منافقین نیز مس��ئله نزدیکی و دوری آنان به کفر و ایمان را مطرح
3
کرده است.
معرفی روش تحلیل محتوا
روش «تحلیل محتوا» ( )Content Analysisو یا «روش تحلیل مضمونی» (Tematic
" )Analysisک��ه روش��ی علمی برای تفس��یر «متن» (Text) اس��ت ،از جمله روشهای
ضيت ل َ ُك ُم الإْ ِْسال َم دين ًا» (مائده)3:
ت َع َليْ ُك ْم ن ِ ْع َمتي َو َر ُ
ت ل َ ُك ْم دين َُك ْم َو أَتْ َم ْم ُ
 .1اشاره به آیه «الْيَ ْو َم أَ ْك َم ْل ُ
ِ
ذين آ َمنُوا آمنُوا بِاللهَّ» (نساء)136:
 .2اشاره به آیه« :يا أَيُّ َها الَّ َ
 .3اشاره به آیهُ « :ه ْم ل ِ ْل ُك ْف ِر يَ ْو َمئ ٍذ أَقْ َر ُب مِن ُْه ْم لِلاْي َما ِن يَ ُقولُونَ ب ِ َأفْ َوا ِههِم َّما لَيْ َس فىِ ُق ُلوبهِ ْم» (ال عمران)167:
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تحقیقی اس��ت که در حوزه علوم انس��انی و به خصوص در رابطه با زیر رش��تههای علوم
سیاسی و علوم اجتماعی کاربرد داشته و به علت این که نتایج به دست آمده از طریق این
روش ،دارای اعتبار و روایی باالیی میباش��ند ،بس��یار مورد توجه محققین و پژوهشگران
قرار گرفته است .در ذیل به صورت مختصر اطالعاتی در رابطه با این روش بیان میشود.
با رشد جوامع انسانی و توسعه علوم و تکنولوژی ،انسان به محدودیت روشهای تحقیق
اولی��ه در عل��وم اجتماعی و علوم انس��انی پی ب��رده و با تأمل بس��یار روشهای نوینی را
اب��داع کرد تا بتواند در عرصه پژوهشهای ش��ناخت روابط انس��انی و فرهنگی از پایایی
و روایی بیش��تری برخوردار باش��ند .یکی از مهمترین روشهای شناس��ایی و جمعآوری
دادهها (اطالعات) که با توجه به موضوع ،شرایط و هدف این تحقیق کاربرد بیشتری برای
محققان داشته است ،روش تحلیل محتوا میباشد.
لورن��س ب��اردن در کتاب خود با عنوان «تحلیل محتوا» اش��اره میکند ک��ه «تحلیل محتوا
در حقیق��ت فن پژوهش عینی ،اصولی و کمی به منظور تفس��یر و تحلیل محتوا اس��ت و
تفکر بنیادی تحلیل محتوا عبارت اس��ت از قرار دادن اجزای یک متن (کلمات ،جمالت،
پاراگرافها و مانند آن بر حس��ب واحدهایی که انتخاب میشوند) در مقوالتی که از پیش
تعیین شدهاند» (باردن ،1375 ،ص.)29
در حقیق��ت تحلیل محتوا در رابطه با متنی معنی پیدا میکند که آن متن برای انتقال پیامها
و مفاهیم معینی نوش��ته ش��ده باشد و دارای ماهیتی مشخص باش��د؛ لذا تحلیل محتوا در
مورد کلمات عامیانهای که دارای مفاهیم س��اده بدیهی و مشخصی هستند به کار نمیرود.
پیامهایی که توس��ط متن منتقل میش��ود میتواند دارای معانی مختلفی باشد لذا به واسطه
تحلیل محتوا باید معنای اصلی آن پیام را بازشناخت .روش بازشناسی و تحلیل این پیامها
کام ً
ال نظاممند بوده و از قوانین و دستورات مشخصی تبعیت میکنند لذا آشنا شدن با روش
تحلیل محتوا نیز ضروری میباشد.
تحلیل محتوای متن تاریخچه بس��یار قدیمی دارد .با اس��تفاده از این روش برای اولین بار
کت��ب و متون مذهبی را مورد تجزی��ه و تحلیل قرار میدادند .در س��ال 1955م مجموعه
اش��عار شاعری ناش��ناس تحت عنوان س��رودهای صهیون مورد بررسی قرار میگیرد چرا
که از سانس��ور دولتی مصون بوده و منجر به تضعیف روحانیت ارتدوکس کلیسای دولتی
میشود .اهمیت این تحلیل بر سر خطرناک بودن یا نبودن مضمون این اشعار است (باردن،
 ،1375ص.)9
الس��ول ،عمدهترین کاربرد تحلیل محتوا را ،مطالعه ارتباطات به منظور پاس��خ دادن به این
سوال قدیمی تحقیق در ارتباطات میداند که «چه کسی؟ چه چیزی را؟ به چه کسی؟ چرا؟
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چگونه؟ و با چه تاثیری؟ میگوید»( .کیوی و کامپنهود ،1381 ،ص.)222
ب��ه منظور انجام این تحقیق ،پ��س از مطالعه انواع فنون روش تحلی��ل محتوا که در منابع
مختلف پیرامون آن بحث ش��ده اس��ت ،ف��ن «تحلیل محتوای مضمون��ی» بر مبنای واحد
«روایات» انتخاب و جداول تحلیل محتوا بر این اس��اس تش��کیل و سپس مفاهیم ،جهت
گیریها و نقش هدایتی هر کدام از روایات اس��تخراج ش��ده است .به عبارت دیگر ابتدا با
نگاه تفسیری به هر روایت ،گزاره مفهومی و جهت گیری آن استخراج و سپس جایگاه و
نقش آن مفهوم در الگوی سبک زندگی اسالمی درج گردیده است .فرایند روش انجام این
تحقیق به شرح ذیل میباشد:
 1اس��تخراج روایات امام صادق(ع) در کتب حدیثی (بویژه کتاب «میزان الحکمة» به دلیل
معتبر بودن روایات آن)
 2ثبت کلیه روایات در جدول تحلیل محتوا (با تأکید بر ترجمه روایات)
 3اس��تخراج مفاهیم اصلی هر روایت بر اس��اس جایگاه حدیث در کتب حدیثی و شروح
محدثین
 4استخراج جهت گیری اصلی هر روایت در چارچوب الگوی سبک زندگی اسالمی
5.دسته بندی موضوعی و مفهومی روایات هر کدام از مؤلفههای مطرح
6.مقوله بندی مضامین و طبقه بندی آنها
7.مدل سازی و ارائه نظریه بر اساس نتایج تحقیق.
در حقیق��ت ای��ن امور  7گانه ،روش تحقیق و عملکرد محق��ق در این گونه پژوهشها را
نشان میدهد که در ابتدای کار و پس از مطالعه روش تحقیق به صورت اجمالی مشخص
شده و در طول تحقیق نیز به صورت تفصیلی ،تبیین شده است .در ذیل نمونهای از جدول
تحلیل محتوای روایات امام صادق(ع) جهت آش��نایی با روش و روند تحقیق درج ش��ده
است:

جدول  .1جدول تحلیل محتوای آیات تقوا
ردیف

منبع

شماره
حدیث

متن روایت

جهت گیری

مضمون
اصلی

مقوله

میزان
الحکمه

125

---

معرفی خدا و ضرورت ایمان

دین

محوریت دین

وسائل
الشیعه

531

---

توصیه به تعلیم و تعلم و
آداب آن

علم

توسعه علمی

کافی

83

---

ضرورت رعایت تقیه و
حفظ مصالح مسلمین

تقیه

امنیت جامعه
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مؤلفههای بنیادین سبک زندگی اسالمی از منظر امام صادق(ع)
برای کش��ف و شناس��ایی مهمترین مؤلفههای بنیادین س��بک زندگی اس�لامی در گفتمان
روایی امام صادق(ع) اصوالً باید به روایات مختلف جمع آوری شده ایشان مراجعه نمود.
ب��ا توج��ه به اینکه کتاب «میزان الحکمه» یکی از کتابه��ای معتبر هم از نظر جمع آوری
روایات معتبر و هم از نظر ش��یوه جم��ع آوری و باالخره انتخاب روایات مختلف با طبقه
بندی موضوعی میباش��د ،این کتاب به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته ،اگرچه
به دیگر کتب حدیثی نیز گاه مراجعه شده است.
روش بکار گرفته ش��ده در ای��ن مقاله عالوه بر جمع آوری کلی��ه روایات مندرج در این
کتاب از امام صادق(ع) ،گزینش روایات همس��و با مطالعه مورد نظر ،مقوله بندی آنها در
موضوعهای مختل��ف ،تعیین محورهای مضمونی هر مقول��ه و نهایت ًا تحلیل محتوای آنها
برای کش��ف رویکردهای مورد استفاده در آنها بوده است .بدیهی است کار صورت گرفته
در این مقاله نمیتواند منعکس کننده همه رویکردها و یا جامعیت مطلق آنچه که توس��ط
امام صادق(ع) در این روایات بیان ش��ده ،باش��د ،اما امیدوارم نمونهای قابل قبول در این
زمینه که حداقل عالوه بر کش��ف رویکردهای مزبور ش��یوه و روش جدیدی برای چنین
مطالعات است ،تلقی گردد.
مهمترین مؤلفههای به دس��ت آمده از مطالعه روایات مختلف مرتبط با موضوع این مقاله
عبارتند از:
.1-1محوریت دین در سبک زندگی اسالمی
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تحلی��ل محتوای مجموع روایات امام صادق(ع) بیانگر آن اس��ت که رویکرد کلی آن امام
همام در خلق یک س��بک زندگی اجتماعی ـ فرهنگی ،حول محوریت دین میباش��د .از
آنجا که اصوالً یکی از مهمترین اقدامات امامان معصوم(ع) در طول تاریخ ،جریان س��ازی
اندیش��های و تمدنی بوده اس��ت که بتواند هویت اجتماعی جامعه را بر محور ماهیت دین
ش��کل داده و ماندگار سازد ،لذا الگوسازی صورت گرفته توسط ایشان ،مرزهای واضحی
با دیگر گفتمانهای غیردینی دارد.
در همین رابطه اس��ت که بس��یاری از قیامها ،س��کوتها ،اعتراضات ،صلحها ،مناظرهها،
مخالفتها ،درگیریها و توافقها صورت گرفته ،چرا که ادامه حیات ماهیت واقعی و ناب
دین اسالم مهمترین هدف بوده است.
برخی از روایات امام صادق(ع) که بیانگر این موضوع اصلی و اساس��ی در الگوی س��بک
زندگی اسالمی میباشد ،به شرح ذیل است:
ّ
وجل ایمان را به هفت بخش تقس��یم کرده اس��ت :نیکوکاری،
امام صادق(ع) :خداوند ع ّز
راس��تگویی ،یقین ،خش��نودی ،وفاداری ،دانش وبردباری( .میزان الحکمه ،شماره روایت:
)1442
امام صادق(ع) :ملعون اس��ت ،ملعون ،کس��ی که بگوید :ایمان ،گفتار اس��ت ،بدون کردار.
(میزان الحکمه ،شماره روایت)1371 :
امام صادق(ع) :هیچ یک از ش��ما به حقیقت ایمان نمیرس��د ،مگر آن که دورترین کس به
خود را ،برای خدا دوس��ت بدارد و نزدیکترین کس خود را به خاطر خدا دش��من بدارد.
(میزان الحکمه ،شماره روایت)1392 :
امام صادق(ع) :از نش��انههای ایمان حقیقی این است که حق را ،هر چند به زیان تو باشد،
بر باطل ،هر چند به سود تو باشد ،ترجیح دهی( .میزان الحکمه ،شماره روایت)1396 :
امام صادق(ع) :کس��ی که مردم را به اندک گناهی کیفر دهد ،نباید به َسر َوری چشم داشته
باشد ( .میزان الحکمه ،شماره روایت)6935 :
امام صادق(ع) :درباره آیه «آنان که آنچه خدا دستور به پیوند دادنش داده پیوند میدهند»:
یکی از مصادیق آن صله رحم است و تأویل نهایی آن ،پیوند برقرار کردنت با ما [خاندان]
است( .میزان الحکمه ،شماره روایت)7243 :
امام صادق(ع) :ش��ش چیز در مؤمن نباش��د :تنگنایی ،تیره روزی (بی خیری) ،حس��ادت،
لجبازی ،دروغ و تجاوز( .میزان الحکمه ،شماره روایت)1492 :
امام صادق(ع) :ش��وهر در رابطه با همس��رش از س��ه چیز بی نیاز نیست :سازگاری با او،
تا بدین وس��یله سازگاری و محبّت و عش��ق او را به خود جلب کند ،وخوش خویی با او

و دلبری از او با آراس��تن خود در چش��م وی ،وفراهم آوردن امکان��ات رفاهی او( .میزان
الحکمه ،شماره روایت)8072 :
 .1-2محوریت تربیت در سبک زندگی اسالمی
در گفتم��ان اس�لامی ،تربیت فردی یک��ی از مهمترین گامها برای تربی��ت اجتماعی تلقی
میگ��ردد .این تربیت زمینه س��از تربیت اجتماعی اس��ت که هویت اس�لامی را میتواند
بازنمایی کند .مس��ئله تربیت ،بویژه تربیت فردی به منظور تحقق س��بک زندگی اس�لامی
از دی��دگاه ام��ام صادق(ع) آنچن��ان دارای اهمیت میباش��د که آن حض��رت در روایات
خ��ود ،ب��ه ابع��اد مختلف آن اش��اره ک��رده و ب��ه عن��وان نمونه به مس��ائل ذیل اش��اره
کردهاند:

( )2پرهیز از ریاکاری:
امام صادق(ع) :از ریاکاری بپرهیز؛ زیرا هر که برای غیر خدا کاری کند ،خدا او را به همان
کسی که برایش کار کرده است وا گذارد( .میزان الحکمه ،شماره روایت)6991 :
امام صادق(ع) :بنده را چه زیان که هرگاه خدا او را بشناس��د ،مردم نشناس��ندش؟! هر که
برای چشم مردم کار کند ،پاداشش به عهده مردم است و هر که برای خدا کار کند ،پاداشش
با خداست .و بی گمان هرگونه ریایی ،شرک است( .میزان الحکمه ،شماره روایت)6992 :
ّ
وجل فرموده است :من بهترین شریک هستم .هر کس در کاری
امام صادق(ع) :خداوند ع ّز
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( )1غلبه بر نفس:
فرج و رسوای شکم خود نمیشود( .میزان الحکمه ،شماره
امام صادق(ع) :مؤمن ،مغلوب ْ
روایت)1561 :
امام صادق(ع) :زن نسبت به شوه ِر سازگار خود سه نکته را باید رعایت کند  :حفظ کردن
خود از هر گناه (آلودگی) ،تا ش��وهرش در هر حال  ،خوش��ایند یا ناخوشایند  ،در دل به
او اطمینان داش��ته باش��د و [دیگر ] مراقبت از او وزندگی اش ،تا شوهرش در صورتی که
لغزش��ی از وی س��ر زند ،نسبت به وی عطوف ومهربان باشد و[سوم] اظهار عشق به او ،با
خوش زبانی ودلبری وس��ر و وضع مناس��ب وخوشایند در نظر او( .میزان الحکمه ،شماره
روایت)8066 :
امام صادق(ع) :مرد برای اداره منزل وخانواده خود به س��ه خصلت نیاز دارد که اگر هم به
طور طبیعی آنها را نداش��ته باش��د ،باید خود را به تک ّلف در آنها وا دارد  :خوش رفتاری،
گشاده دستیِ سنجیده ،وغیرت بر حفاظت از آنها ( .میزان الحکمه ،شماره روایت)8071 :

که میکند ،ش��ریکی برای من قرار دهد ،آن کار را نپذیرم ،جز عملی که خالص برای من
باشد( .میزان الحکمه ،شماره روایت)6995 :
( )3پرهیز از سعایت کردن:
امام صادق(ع) :به نقل از از پدرانش (علیهم السالم) :پیامبر خدا (ص) فرمود :بدترین مردم
ِّ
«مثلث» اس��ت .عرض ش��د ای رسول خدا! «مث ّل ِث» کیس��ت؟ حضرت فرمود :کسی که از
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برادر خود نزد حاکم س��عایت میکند و در نتیجه ،هم خودش ،هم برادرش و هم حاکم را
به ورطه هالکت اندازد( .میزان الحکمه ،شماره روایت)9396 :
( )4دوری از ارتباط با سفیه:
امام صادق(ع) :با بی اعتنایی به س��فیه و ندادن جواب او ،با وی مقابله کن ،تا مردم جانب
تو را بگیرند؛ زیرا کس��ی که جواب س��فیه را بدهد و مقابله به مثل کند ،هیزم روی آتش
نهاده است( .میزان الحکمه ،شماره روایت)8839 :
( )5محاسبه نفس:
امام صادق(ع) :هر که دو روزش یکنواخت باش��د مغبون اس��ت و هر که فردایش بدتر از
امروزش باش��د فریب خورده است و هر که کاس��تیهای خود را جستجو نکند ،پیوسته در
کاس��تی ماند و هر که کاس��تی اش بپاید مرگ برایش بهتر اس��ت( .میزان الحکمه ،شماره
روایت)7621 :
نمودار شماره  :1ابعاد تربیت در سبک زندگی اسالمی از منظر امام صادق(ع)
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. 1-3تأکید بر هویت سازی اجتماعی در سبک زندگی اسالمی
الگوی س��بک زندگی اس�لامی برس��اخته از روایات امام صادق(ع) دارای ابعاد و مفاهیم
مختلفی است که مهمترین آن «هویت سازی اجتماعی» است .شاید هویت سازی اسالمی
را بتوان اساسیترین نظریه جامعه شناسی اجتماعی امام صادق(ع) دانست .در این هویت
سازی ،ویژگیهای جامعه اسالمی نه تنها تعریف و معرفی میشود ،بلکه جامعه را ترغیب
میکند که به این هویت خود را آش��کار و باز معرفی س��ازد .به عبارت دیگر این نظریه نه
تنها بازتابی از ویژگیهای خاص جامعه اس�لامی اس��ت ،بلکه در عین حال ساختارشکنی
ساخت های کهنه و غیراسالمی و ساختن ساخت های جدید اسالمی است.
به برخی از این روایات در این زمینه اشاره میشود:
امام صادق(ع) :دوستداران ما کسانی اند که در برابر فرمان ما تسلیم بوده ،واز آثار ما پیروی
ودر همه امور به ما اقتدا کنند( .میزان الحکمه ،شماره روایت)528 :
امام صادق(ع) :ما ریش��ه همه خوبیها هستیم و هر نیکی ،ثمره شاخههای ماست .از جمله
ترحم به فقیر،
نیکیهاست :توحید ،نماز ،روزه  ،فرو خوردن خشم ،گذشت از بدی کنندهّ ،
رس��یدگی به همسایه واعتراف به فضل فضال .دش��من ما [نیز ]ریشه همه بدیهاست و هر
زش��تی و بدکاری ،ثمره شاخههای اوس��ت ،از جمله :دروغ ،بخل ،سخن چینی ،بریدن از
خویش��اوندان ،ربا خواری ،به ناروا خورد ِن مال یتیمان ،تعدّ ی از حدودی که خدا دس��تور
داده اس��ت ،ارتکاب زشتیهای آش��کار ونهان ،زنا ،دزدی وهر زشتی دیگری از این دست.
پس دروغ میگوید کس��ی که بگوید با ماس��ت ولی به ش��اخههای دشمن ما چنگ آویزد.
(میزان الحکمه ،شماره روایت)848 :
امام صادق(ع) :درباره آیه «بترسید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر چیزی میخواهید
واز بریدن خویش��اوندیها پروا کنید» ـ فرمود :منظور خویش��اوندیهای مردم اس��ت .همانا
ّ
وجل به پیوند آن فرمان داده وآن را بزرگ ومهم ش��مرده است ،مگر نمیبینی
خداوند ع ّز
که آن را در ردیف [نام] خود قرار داده است( .میزان الحکمه ،شماره روایت)7244 :
ام��ام ص��ادق(ع) :آنگاه که جهم بن حمید به ایش��ان عرض کرد  :خویش��اوندانی دارم که
عقیده ومذهب مرا ندارند ،با این حال  ،آیا آنان را بر من ح ّقی هس��ت؟ فرمود :آری ،حقّ
خویش��اوندی را هی��چ چیز از بی��ن نمیبرد .در صورتی که با تو هم ب��اور بودند ،دو حق
داشتند :حقّ خویشاوندی وحقّ اسالم( .میزان الحکمه ،شماره روایت)7245 :
از امام صادق(ع) پرسیدم :آیا انسان میتواند با خویشاوندی که [مذهب] حق را نمیشناسد
قطع رابطه کند؟ حضرت فرمود  :نباید از او ببُرد( .میزان الحکمه ،شماره روایت)7246 :
امام صادق(ع) :ملعون اس��ت ،ملعون ،کس��ی که بگوید :ایمان ،گفتار اس��ت ،بدون کردار.

(میزان الحکمه ،شماره روایت.)1371 :
امام صادق(ع) :از نش��انههای ایمان حقیقی این است که حق را ،هر چند به زیان تو باشد،
بر باطل ،هر چند به سود تو باشد ،ترجیح دهی( .میزان الحکمه ،شماره روایت.)1396 :
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.1-4تأکید بر توسعه علمی در سبک زندگی اسالمی
یکی از ویژگیهای مهم الگوی س��بک زندگی اس�لامی از منظر امام صادق(ع) ،تأکید آن
امام همام بر توسعه علمی در قالب عناوینی همچون؛ بسط علم اسالمی ،افق سازی مذهبی
و نظریه پردازی دینی اس��ت که عمدت ًا در خالل مناظرات ایش��ان با افراد مختلف ش��کل
گرفته است .این مناظرات در حقیقت خط مشی کلی این الگو را تعیین و حدود و ثغور و
ویژگیهای آن را تعیین میکند .بیش��ترین خصوصیات مطرح شده در این زمینه ،روشها
و اخالق حاکم بر طرح مس��ائل علمی و مباحثات کالمی اس��ت که میتوان از این شیوهها
و روشها ،نظریههای مختلفی را در خصوص چگونگی و کیفیت توس��عه علمی و جنبش
نرم افزاری علوم انسانی ـ اسالمی استخراج نمود.
ب��ه عنوان مثال در این زمینه میتوان به س��ه ویژگی مهم در خص��وص جایگاه و اهمیت
توس��عه علمی از منظر امام صادق(ع) یعنی« :بسط علم اس�لامی»« ،افق سازی مذهبی» و
«نظریه پردازی دینی» اشاره نمود که روایات آن بدین شرح است:
امام صادق(ع) :از اندرزهای لقمان به فرزندش این بود که  ... :فرزندم! از روزها وش��بها
واوقات خود بخش��ی را به تحصیل علم اختصاص بده؛ زیرا تو هرگز برای خود خس��ران
وضایعه ای چون ترک علم نخواهی یافت( .میزان الحکمه ،شماره روایت)7634 :
امام صادق(ع) :بهترین میراثی که پدران برای فرزندان میگذارند ادب است ،نه ثروت؛ زیرا
که ثروت میرود وادب میماند .مسعده (راوی حدیث) میگوید :مقصود حضرت از ادب،
دانش است( .میزان الحکمه ،شماره روایت)345 :
ام��ام صادق(ع) :در علم ودانش با یکدیگر صادق باش��ید ؛ زیرا خیان��ت در علم ،بدتر از
خیانت در مال است ( .میزان الحکمه ،شماره روایت)5536 :
ام��ام صادق(ع) :زندیق��ی مصری ،آوازه دانش امام صادق(ع) را ش��نیده بود .از این رو به
مدین��ه آمد تا با ایش��ان مناظره کند ،ام��ا آن حضرت را در مدینه نیافت .به او گفته ش��د:
مکه اس��ت .زندیق راهی ّ
حضرت در ّ
مکه ش��د .چون امام صادق(ع) از طواف فارغ ش��د،
زندیق نزد ایشان آمد و در مقابل امام نشست .امام به زندیق فرمود :آیا میدانی که زمین را
پایین وباالیی اس��ت؟ عرض کرد :آری .فرمود :آیا پایین زمین رفته ای؟ عرض کرد :خیر.
فرمود :پس چه میدانی که پایین زمین چیس��ت؟ عرض کرد :نمیدانم ولی گمان میکنم
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که زیر آن چیزی نیست .امام(ع) فرمود :تا به چیزی یقین نیابی ،گمان کارساز نیست.
امام صادق(ع) فرمود :آیا به آسمان باال رفته ای؟ عرض کرد :خیر .فرمود :میدانی در آنجا
چیس��ت؟ عرض کرد :خیر .فرمود :آیا به مش��رق و مغرب رفته ای وآن سوی آنها را دیده
ای؟ عرض کرد :خیر .حضرت فرمود :ش��گفتا از تو ،تو نه به مشرق رفته ای نه به مغرب،
نه زیر زمین فرو رفته ای و نه به آس��مان بر رفته ای وآن جاها را نیازموده ای تا بدانی در
ورای آنها چیس��ت و با این حال آنچه را در آنهاست انکار میکنی! آیا عاقل ،چیزی را که
نمیداند انکار میکند؟!
در این هنگام زندیق گفت :تاکنون کسی جز شما با من اینچنین سخن نگفته بود .حضرت(ع)
ّ
ش��ک داری که ش��اید درس��ت باشد یا درست نباشد؟
فرمود :بنابراین تو در این موضوع
زندیق گفت :شاید چنین باشد .امام صادق(ع) فرمود :ای مرد! کسی را که نمیداند ،بر آن
حجت نباشد .ای برادر مصری! از من بشنو،
که میداند برهانی نیس��ت وجاهل را بر عالم ّ
ّ
ش��ک نداریم .آیا نمیبینی خورش��ید وماه وش��ب وروز بی آن که
که ما درباره خدا هرگز
دچار خطا شوند ،میآیند ومی روند؟
هش��ام گفت  :آن زندیق ،در پایان به دس��ت امام صادق(ع) ایم��ان آورد( .میزان الحکمه،
شماره روایت)5135 :
امام صادق(ع) در بخشی از مناظره خود با یک زندیق فرمود :اگر بگویی خدا دو تاست ،از
این دو حالت بیرون نیس��ت که یا هر دو از هر جهت یکس��انند یا از تمام جهات متفاوتند.
از آن جا که ما آفرینش را نظام مند میبینیم وفلک را در گردش وآمد وش��د ش��ب وروز
وخورشید وماه را مرتّب ،درستی کار وتدبیر وهماهنگی امور ،داللت بر این دارد که مدبّر
یکی اس��ت .وانگهی ،اگر ادعا کنی خدا دو تاس��ت الزمه اش این است که فاصله ای میان
آنها باشد تا دو تا بودن آنها صدق کند .در این صورت ،آن فاصله خود خدای سومی است
که همچون آنها قدیم است ودر نتیجه ،اعتقاد به خدای سومی بر تو الزم میآید واگر سه
خدا ا ّدعا کنی همان چیزی الزم میآید که در مورد اعتقاد به دو خدا گفتیم؛ یعنی باید میان
آنها ،دو فاصله باش��د که در این صورت وجود پنج خدا الزم میآید وبه این ترتیب تعداد
خدایان تا بی نهایت پیش میرود( .میزان الحکمه ،شماره روایت)12474 :
امام صادق(ع) در پاس��خ به این پرسش که دلیل بر خدای یگانه چیست ،فرمود :نیازمندی
آفریدگان( .میزان الحکمه ،شماره روایت)12475 :

نمودار شماره  :2ابعاد توسعه علمی در سبک زندگی اسالمی از منظر امام صادق(ع)
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 .1-5تأکید بر هویت سازی سیاسی در سبک زندگی اسالمی
الگوی س��بک زندگی تبیین ش��ده از منظر امام صادق(ع) دارای مؤلفههای متعددی است
که از جمله آنها ،تأکید بر هویت س��ازی سیاس��ی میباشد .این مقوله نیز خود دارای ابعاد
گوناگونی است که مهمترین آنها عبارتند از« :امامت»« ،هدایت» و «عدالت».
همانگونه که قب ً
ال نیز مورد اشاره قرار گرفت ،زبان حاکم بر روایات و سخنان امام صادق(ع)
دارای یک بُعد مهم سیاسی ـ اجتماعی است که هدف آن بحران زدائی و ایجاد آرامش در
جامعه میباشد .این ویژگی در عصر امام از حساسیت فوق العاده مهمی برخوردار بوده و
توانسته هویت اسالمی به ویژه شیعی را از بحرانها و خطرات مهم محافظت نماید.
مهمترین ابعاد و ویژگیهای نظریه هویت س��ازی سیاسی امام صادق(ع) ،تأکید بر امامت
حق ،هدایت واقعی و عدالت در حاکمیت بوده است که میتوان گفت ساختار اصلی این
نظریه را تش��کیل میدهد .اگرچه در این خصوص به لحاظ تنوع روایات نمیتوان به همه
این ابعاد پرداخت ،لذا تنها به برخی از این روایات در این رابطه اشاره میگردد:
امام صادق(ع) :بیش��ترین افس��وس را در روز قیامت کس��ی میخورد که سخن از عدالت
بگوید اما خود با دیگران به عدالت رفتار نکند( .میزان الحکمه ،شماره روایت)4121 :
امام صادق(ع) :نش��انه ایمان راستین آن است که حقّ را ،هرچند به زیانت باشد ،بر باطل،
اگر چه سودت رساند ،ترجیح دهی( .میزان الحکمه ،شماره روایت)4268 :
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امام صادق(ع) :هر که برای ست ِم ستمکاری عذر بتراشد (کارهای او را توجیه کند) خداوند
کس��ی را بر او مس ّلط گرداند که به وی ستم کند ودر این صورت چنانچه [برای رفع ستم
از خود] دعا کند ،دعایش مس��تجاب نش��ود وخداوند در برابر س��تمدیدگی اش به او اجر
وپاداش ندهد( .میزان الحکمه ،شماره روایت)5927 :
امام صادق(ع) :اگر بندگان ،پیشوای ستمگر را که از جانب خدا نیست به زمامداری گیرند،
خداوند کارهای شایسته ای را که انجام میدهند نخواهد پذیرفت( .میزان الحکمه ،شماره
روایت)860 :
امام صادق(ع) :خداوند زمین را بدون عالِم نگذاش��ته اس��ت؛ واگر این نبود ،حق از باطل
شناخته نمیشد( .میزان الحکمه ،شماره روایت)867 :
حجتی دانا که هر ح ّقی را که مردم
امام صادق(ع) :زمین ـ از همان گاه که پدید آمده ـ از ّ
به دس��ت فراموشی میس��پارند زنده کند ،تهی نبوده است .آنگاه این آیه را تالوت فرمود:
«میخواهن��د با دهانهای خود نور خدا را خام��وش کنند حال آنکه خدا نور خود را کامل
خواهد کرد  ،گر چه کافران را ناخوش آید»( .میزان الحکمه ،شماره روایت)870 :
حجت
حجت هس��ت؛ زیرا مردم را اصالح نمیکند مگر ّ
امام صادق(ع) :در زمین همیش��ه ّ
حجت( .میزان الحکمه ،شماره روایت)886 :
وزمین را به سامان نمیآورد مگر ّ
امام صادق(ع) :هر که به ناحق جویای ریاست شود ،از اطاعت به حقّ مردم نسبت به خود
محروم گردد( .میزان الحکمه ،شماره روایت)۶۹۳۱ :
نمودار شماره  :3ابعاد هویت سیاسی جامعه اسالمی از منظر امام صادق(ع)
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 .1-6تأکید بر هویت سازی فرهنگی در سبک زندگی اسالمی
نظری��ات مطرح ش��ده از جانب امام ص��ادق(ع) ،بویژه مباحث مطرح ش��ده در خصوص
مسائل فرهنگی ،در حقیقت تبیین کننده رویکردهای هویتی و تمدن سازی است که عمدت ًا
میتوان به ش��کل کلی شاخهها و ابعاد آن را در همه روایات امامان معصوم ،از جمله امام
صادق(ع) مشاهده نمود.
در این قس��مت تالش ش��ده تا برخی از روایات آن حضرت(ع) که به ش��کل ویژه ای به
مس��ائل فرهنگی و نقش آنها در هویت س��ازی جامعه و حرکت به س��مت سبک زندگی
اسالمی تأکید دارند ،مورد اشاره قرار گیرند:
ترحم میکنم که شایسته مهربانی اند :عزیزی که به خواری
امام صادق(ع) :من به سه کس ّ
افتاده وتوانگری که نیازمند گشته و دانشمندی که خانواده اش و مردما ِن نادان ،او را خفیف
و بی قدر می شمارند( .میزان الحکمه ،شماره روایت)7186 :
امام صادق(ع) :هر کس دوس��تی و دشمنیش برای دین نباشد ،دین ندارد( .میزان الحکمه،
شماره روایت)3353 :
امام صادق(ع) :نشانه دین دوستیِ آدمی ،دوست داشتن برادرانش میباشد( .میزان الحکمه،
شماره روایت)3354 :
امام صادق(ع) :ایمان نباشد مگر با عمل ،و عمل نباشد مگر با یقین ،ویقین تحقق نمییابد
مگر با خشوع( .میزان الحکمه ،شماره روایت)4869 :
امام صادق(ع) :پایداری بر عمل تا خالص بماند ،س��خت تر از خود عمل اس��ت( .میزان
الحکمه ،شماره روایت)4985 :
امام صادق(ع) :از نش��انههای دین دوس��تی آدمی این اس��ت که برادرش را دوست داشته
باشد( .االختصاص ( )31 :میزان الحکمه ،شماره روایت)178 :
ِ
دست صلح وآشتی به سوی او دراز
امام صادق(ع) :ملعون است ،ملعون ،کسی که برادرش
کند واو آشتی نکند( .میزان الحکمه ،شماره روایت)223 :
امام صادق(ع) :مؤمن را بر مؤمن هفت حقّ است که خداوند ع ّز و ّ
جل آنها را بر او واجب
کرده اس��ت و خدا درباره آنها از او بازخواس��ت میکند :او را در چشم خود بزرگ شمارد،
در دل دوس��تش بدارد ،با مال و دارایی خود یاریش رس��اند ،بر او همان پس��ندد که بر خود
میپسندد ،غیبت او را حرام شمارد ،در بیماری به عیادتش رود ،در تشییع جنازه اش شرکت
کند و بعد از مرگ جز به خوبی از وی یاد نکند( .میزان الحکمه ،شماره روایت)4319 :
امام صادق(ع) در بیان حقوق مؤمن بر مؤمن فرمود :مهمترین این حقوق آن است که برای
او همان چیزی را دوست داشته باشی که برای خود دوست داری و بر او نپسندی آنچه را

بر خود نمیپسندی( .میزان الحکمه ،شماره روایت)4324 :
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 .1-7تأکید بر مناسبات صحیح اقتصادی در سبک زندگی اسالمی
میدانی��م که نگاه دین اس�لام به اقتصاد ،به عنوان یک اص��ل و نه زیر بنا مطرح بوده و در
آموزههای دینی به مثابه یک خط مشی اجتماعی برای رشد جامعه مورد تاکید قرار گرفته
است( .علیدوست خراسانی ،1379 ،ص )20-19
روایات بسیاری از امامان معصوم(ع) درباره مسائل اقتصادی وجود داشته که ابعاد مختلفی
را در این رابطه مطرح میکنند .در بخش��ی از روایات منقول از امام صادق(ع) نیز به س��ه
ویژگی مهم در زمینه مناس��بات اقتصادی جامعه اسالمی تأکید شده که عبارتند از« :حالل
ب��ودن روزی» به عن��وان یک تالش اقتصادی فردی« ،رفاه اقتص��ادی جامعه» به مثابه یک
رویک��رد مهم برای رش��د اجتماعی و «رعای��ت حقوق کارگران» به منزل��ه مهمترین رکن
اقتصادی جامعه که رعایت توأمان هر س��ه با یکدیگ��ر میتواند مجموعه روابط اقتصادی
جامعه را بیمه کند.
بدیهی است بیان این امور از جانب ائمه اطهار که نقش هدایتی و تبلیغی در جامعه اسالمی
داشتهاند ،بدین معنا است که تالش دارند تا از این رهگذر ،مسائل اقتصادی سبک زندگی
اس�لامی را نیز تبیین و در این زمینه الگو سازی نمایند .به عنوان مثال مطالعه روایات ذیل
به خوبی بیانگر تالش و اهتمام آن امام همام در ترس��یم الگوی صحیح مناسبات اقتصادی
در سبک زندگی اسالمی است:
امام صادق(ع) :کس��ی که به خدا وروز واپس��ین ایمان دارد ،نباید کارگری را به کار بگیرد
مگر آن که او را از مبلغ مزدش مط ّلع سازد( .میزان الحکمه ،شماره روایت)74 :
امام صادق(ع) :گروهی را اجیر کردیم که تا عصر در باغ امام صادق(ع) کار کنند .همین که
کارش��ان تمام شد ،آن حضرت به معتّب فرمود :پیش از آن که عرق آنان بخشکد مزدشان
را بپرداز( .میزان الحکمه ،شماره روایت)78 :
امام صادق(ع) :سه چیز است که همه مردم به آن نیازمندند :امنیت ،عدالت ،رفاه و فراوانی
(منابع مالی اهل بیت ،ص)17
امام صادق(ع) :ای مصادف ،شمش��یر زدن از کسب حالل آسان تر است( .منابع مالی اهل
بیت ،ص )184
امام صادق(ع)ُ :حس��ن همس��ایگی ،روزی را زیاد میکند( .میزان الحکمه ،شماره روایت:
)3167
امام صادق(ع) :هر که دوس��ت دارد دعایش مستجاب گردد ،باید کسب وکار خود را پاک

گرداند( .میزان الحکمه ،شماره روایت)5823 :
امام صادق(ع) :بنده ای حقیقت ایمان را به کمال نمیرساند مگر آن که سه خصلت در او
باشد :فهم در دین ،برنامه ریزی درست در امر معاش ،وشکیبایی در برابر گرفتاریها( .میزان
الحکمه ،شماره روایت)1434 :
نمودار شماره  :4ابعاد مناسبات اقتصادی در جامعه اسالمی از منظر امام صادق(ع)
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.1-8تأکید بر حفظ مصالح و امنیت جامعه اسالمی
محافظت از مذهب ش��یعه و ش��یعیان یکی از مهترین دغدغههای امام��ان معصوم(علیهم
الس�لام) و از جمله امام صادق(ع) در طول تاریخ بوده اس��ت .یکی از شیوههای مهمی که
به عنوان اس��تراتژی صیان��ت و محافظت از این مذهب و پیروان آن بوده اس��ت «تقیه» و
تاکتیک عمده آن «رازداری» است که مورد تاکید بسیار آن حضرات قرار گرفته و این شیوه
و روش امنیتی و محافظتی توانس��ته اس��ت که این شجره طیبه فکری و مردمی را از گزند
آفات سیاسی ،حکومتی ،گروهی ،درگیریهای مذهبی و قومی محافظت نماید.
به نظر میرس��د الگوی امنیتی مطرح شده از جانب امام صادق(ع) نه تنها در مورد پیروان
مکتب والیت ،بلکه فراتر از آن برای محافظت از جامعه اسالمی در مقابل کفر و سرپیچی
درون جامعه اس�لامی و بیرون آن طراحی ش��ده است ،از این روی قابلیت آن را دارد تا به
عنوان یکی از مؤلفههای بنیادین س��بک زندگی اس�لامی از منظر اهل بیت(ع) مورد توجه
قرار گیرد.
توج��ه به روایات ذیل میتواند به خوبی جایگاه و اهمیت این مؤلفه را در س��بک زندگی
اسالمی بیان کند:

( )1تقیه سیاسی:
امام صادق(ع) :راز تو جزئی از خون توست ،پس نباید که در رگهای غیر تو جریان یابد.
(میزان الحکمه ،شماره روایت)8600 :
امام صادق(ع) :دوس��تت را از راز خود آگاه مکن ،مگر بر رازی که اگر دش��من از آن آگاه
ش��ود نتواند به تو زیانی رس��اند ؛ زیرا دوست نیز ممکن است روزی دشمن شود( .میزان
الحکمه ،شماره روایت)8601 :
ابوالعبّاس س�� ّفاح برای امام صادق(ع) لباس بارانی فرستاد که یک طرف آن سفید و طرف
دیگر آن س��یاه بود .امام(ع) آن را پوش��ید و فرمود :من آن را میپوشم در حالی که میدانم
لباس اهل آتش اس��ت .در روایت دیگری به همین مضمون چنین وارد ش��ده اس��ت که
امام(ع) حتی آستر و پنبه لباسهای خود را سیاه کرده بود( .وسائل الشیعه ،ج  ،3ص ،280
ح )9
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( )2تقیه اجتماعی:
امام صادق(ع) :چهار چیز بر باد میرود  ... :و رازی که به کسی سپاری که استوار اندیش
نیست( .میزان الحکمه ،شماره روایت)8605 :
امام صادق(ع) :فرو بردن خش��م از دش��من در زمان حکومت آنها به جهت تقیه ،احتیاط
اس��ت برای کسی که آن را عمل کند و دوری جستن از بال در دنیا میباشد( .بحار االنوار،
ج  ،75ص  ،399ح )38
ام��ام ص��ادق(ع) :مدارا با دش��منان خدا از برترین صدقههای انس��ان ب��رای حفظ خود و
برادرانش میباشد( .بحاراالنوار ،ج  ،75ص  ،401ح )42
امام صادق(ع) :عمل به تقیه ،برای حفظ برادران ایمانی اس��ت .و اگر عمل مذکور بیمناکی
را از هراس رهانده و حفظ نماید ،ش��ریف ترین عالئم کرم و بزرگواری اس��ت( .وس��ائل
الشیعه ،کتاب امر به معروف ،باب )28
امام صادق(ع) :موالیان ما! همیشه مالزم با تقیه باشید .همانا کسی که در حال ایمنی و نزد
افراد بی آزار تقیه را ش��عار و لباس خود ننماید تا عادت او ش��ده و در مورد خوف و نزد
ستمکار فراموش نکند ،از ما نیست( .وسائل الشیعه ،کتاب امر به معروف ،باب )24
ام��ام صادق(ع) :به مع ّلی بن خنیس :ای مع ّلی! طریق��ه ما را مخفی دار (به صورت مخفی
ترویج نما) و به طور آش��کار منتش��ر نکن ،چه هرکس امر ما را مکتوم داش��ته و نزد عا ّمه
مردم آش��کار ننماید ،روش او را خدا در دنیا موجب ع ّزتش نموده و در آخرت به ش��کل
نوری بین دو چش��م او ظاهر مینماید تا او را به س��وی بهش��ت رهس��پار کند .ای مع ّلی!
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هرکس والیت و امر ما را آشکار نموده و از کتمان و مستوری خارج نماید ،خدا روش او
را موجب خواری او در دنیا و برطرف شدن روشنایی بین دو چشمش در آخرت مینماید
و روش او به شکل تاریکی بین دو چشمش در آمده تا او را به سوی آتش رهسپار نماید.
ای مع ّلی! تقیه از دین من و دین پدران من است .کسی که روشش تقیه نیست ،بهره ای از
دین ندارد .ای مع ّلی! همان طور که خدا دوس��ت دارد آشکار (هنگامی که اهل حق واجد
اکثریت و قدرتمند هس��تند) عبادت شود ،همچنین دوس��ت دارد (هنگام ضعف و اقلیت
س��ری اطاعت گردد( ».وس��ائل الشیعه ،کتاب امر به معروف،
اهل حق) مخفی و به روش
ّ
باب )31
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( )3تقیه فقهی:
ابوبصیر از امام صادق(ع) درباره جواز س��جده بر گلیم میپرسد و امام(ع) جواب میدهد:
اگر در حالت تقیه باشد ،اشکالی ندارد( .وسائل الشیعه ،ج  ،5ص  ،596ح )3
مکررا ً میفرمود« :ال ایمان لمن التقیة له؛ کسی که تقیه
امام صادق(ع) :رس��ول اکرم (ص) ّ
نکن��د ،دارای ایمان نیس��ت ».و میفرمود :خ��دای تعالی فرموده« :االّ أن تتّق��وا منهم تُقاة»
(وسائل الشیعه ،کتاب امر به معروف ،باب )24
امام صادق(ع) :تقیه ،دین من و دین اهل بیت من اس��ت( .مستدرک الوسائل ،کتاب امر به
معروف ،باب )23
( )4تقیه کالمی:
امام صادق(ع) :سینه تو ،گنجایش بیشتری برای راز تو دارد( .میزان الحکمه ،شماره روایت:
)8594
از امام صادق(ع) پرس��یدند :زده ش��دن گردنها برای ش��ما محبوب تر است .یا برائت از
علی(ع) .حضرت فرمود« :رخصت (یعنی اس��تفاده از تقیه) برای من محبوب تر است ».و
آنگاه به آیه نازل شده در شأن ع ّمار استناد نمود( .سائل الشیعه ،ج  ،11ص  ،479ح )12
نتیجه گیری
در این تحقیق تالش شد تا طرح اولیه ای از مهمترین مؤلفهها و اصول و مبانی الگوی سبک زندگی
اسالمی بر مبنای مطالعه روشمند و سیستماتیک روایات امام صادق(ع) ارائه شود .به همین منظور
روش «تحلیل محتوا» به عنوان روشی که می توان از نتایج آن ،مقوله ها و مضامین مندرج در یک
متن را شناس��ایی کرد ،انتخاب شده و پس از درج کلیه روایات امام صادق(ع) در جداول تحلیل

 -2تأکی��د بر جای��گاه و اهمیت روایات ائمه اطهار(ع) جهت اس��تخراج اصول و مبانی و
همچنین فروع و جزئیات الگوی سبک زندگی اسالمی.
 -3تأکی��د بر جایگاه دی��ن و آموزه های دینی در ابعاد فردی ،اجتماعی ،علمی ،سیاس��ی،
فرهنگی ،اقتصادی و امنیتی در طراحی الگوی سبک زندگی اسالمی.
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محتوا ،جهت گیری ها و مضامین اصلی آنها استخراج گردید.
در مرحله سوم کلیه مضامین اصلی مشابه ،طبقه بندی و فیلتر شده و پس از تعمق بسیار و انس با
روایات ،مقوالتی استخراج شدند که از آن میان 8 ،مقوله به عنوان مقوله ها یا مؤلفه های بنیادین
سبک زندگی اسالمی تفکیک و در مقاله الگوسازی شدند.
این مقوله ها به ترتیب فراوانی مضامین هر کدام که بیانگر تأکید آن امام همام(ع) بر این موضوع می
باشند ،عبارتند از :محوریت دین ،محوریت تربیت فردی ،هویت سازی اجتماعی ،توسعه علمی،
هویت سازی سیاسی ،هویت سازی فرهنگی ،اصالح مناسبات اقتصادی و حفظ مصالح و امنیت
جامعه اسالمی .بدیهی است هر کدام از این مؤلفه ها جایگاهی اساسی و بنیادین در طرح سبک
زندگی اسالمی داشته و از این روی در این مقاله با عنوان مؤلفه های بنیادین سبک زندگی اسالمی
معرفی شده اند.
در نهایت باید یافته های این تحقیق را بدین شرح برشمرد:
 -1معرفی مؤلفه های بنیادین سبک زندگی اسالمی از منظر امام صادق(ع) و طراحی الگوی جامع
آن که نمودار آن بدین شرح است:
نمودار شماره  :5مؤلفههای بنیادین سبک زندگی اسالمی از منظر امام صادق(ع)
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 -4بازیاب��ی مفاهیم��ی همچون «ف��رد»« ،جامعه»« ،اخ�لاق»« ،رفتار»« ،عل��م»« ،عدالت»،
«حاکمیت»« ،هویت»« ،فرهنگ»« ،ارتباطات» و  ....در اندیش��ه اس�لامی منس��وب به ائمه
اطهار(ع).
 -5تأکید بر حرکت فرهنگ س��از امام صادق(ع) در س��ه محور؛ بس��ط علم اسالمی ،افق
سازی مذهبی و نظریه پردازی دینی در راستای تعالی جامعه اسالمی به جامعهای اندیشمند
و علمی.
 -6تبیین ماهیت اقدامات سیاس��ی امام صادق(ع) در راس��تای هویت بخش��ی سیاسی به
جامعه ش��یعیان در س��ه محور؛ امامت ،هدایت و عدالت ،و همچنین حفظ مصالح و امنیت
جامعه با استفاده از استراتژی تقیه و معرفی گونه های مختلف راهکارهای رازداری.
 -7تأکی��د بر اهمیت «فرد» و «جامعه» به عنوان عناصر مکمل همدیگر در تربیت و هویت
سازی فردی و اجتماعی جامعه در الگوی سبک زندگی اسالمی.
بدیهی اس��ت با مطالعه دقیق همه روایات ص��ادره از ائمه اطهار(ع) و همچین آیات قرآن
کریم میتوان به نقش��ه جامع و کامل الگوی سبک زندگی اسالمی در تمامی ابعاد و ارکان
آن دست یافت.
منابع
قرآن کریم
اربلی ،ابو الحس��ن علی بن عیسی بن ابی الفتح(  1381ه .ق) کشف الغمه فی معرفه االمه،
مکتبه بنیهاشم.
باردن ،لورنس ( ،)1375تحليل محتوا ،ترجمه مليحه آشتياني و محمد يمني دوزي ،تهران:
انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
بی یرویش ،مانفرد ( ،)1374زبان شناسی جدید ،ترجمه محمدرضاباطنی ،تهران :نشر آگاه.
جان��ی پور ،محمد ( ،)1390اخ�لاق در جنگ؛ تحلیل محتوای مکاتب��ات امیرالمؤمنین و
معاویه ،تهران :دانشگاه امام صادق(ع).
جان��ی پور ،محمد ( ،)1391تحلی��ل محتوای ادعیه صحیفه رضویه ،تهران :دانش��گاه امام
صادق(ع) ،ویژه نامه همایش صحیفه رضویه.
جندی ،عبدالکلیم ( )1397االمام جفعر الصادق(ع) ،بی جا.
حرعامل��ی ،محم��د بن حس��ن ( )1367وس��ائل الش��یعه الی تحصیل مس��ائل الش��ریعه،
پدیدآورندگان :عبدالرحیم ،ربانی شیرازی ،تهران :اسالمیه.
دینوری ،ابوحنیفه احمد بن داوود ( )1371اخبار الطوال ،ترجمه :محمود مهدوی دامغانی،

263

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

چاپ چهارم ،تهران :نشر نی.
ذهبی ،ش��مس الدین ( )1956تذکره الحفاظ ،حیدرآباد :چاپ دار احیاء التراث العربی ،دار
المعارف عثمانی.
ش��هیدی ،سیدجعفر ( )1377زندگانی امام صادق جعفر بن محمد ،چاپ اول ،تهران :دفتر
نشر فرهنگ اسالمی.
صدوق ،مح ّمد بن علی بن بابویه( )1387خصال ،مترجم :محمد باقر کمره ای ،چاپ دوم،
قم :انتشارات کتابچیز
علیدوست خراسانی ،نوراهلل ( )1379منابع مالی اهل بیت (علیهم السالم) ،تهران :دفتر نشر
فرهنگ اسالمی.
قائمی امیری ،علی ( )1385در مکتب احیاگر تشیع امام جعفر صادق(ع) ،پیام مقدس.
قمی ،ش��یخ عب��اس ( )1377کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارس��ی ،چ��اپ دوم ،تهران:
موسسه انتشارات قادیانی.
کجب��اف ،محمدباق��ر و دیگران (« ،)1390رابطه س��بک زندگی اس�لامی با ش��ادکامی»،
روانشناسی دینی .اصفهان :دانشگاه اصفهان.
کردس��تانی ،سوران (« )1382مرجعیت و مقام ش��امخ حضرت جعفر بن محمد الصادق(ع) از
دیدگاه ائمه مذاهب فقهی اهل سنت» ،از کتاب :مجموعه مقاالت همایش امام جعفر صادق(ع) و
تجدید حیات اسالم ،ویرایش دوم ،مجمع جهانی اهل بیت(ع) ،صص .137 -113
کریپندورف ،کلوس ()1378؛ مبانی روش شناس��ی تحلیل محتوا ،ترجمه هوشنگ نائینی،
انتشارات روش.
کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،تصحیح وتعلیق علی اکبر غفاری ،چاپ چهارم ،دار صعب
و دار التعارف .بیروت ،بی تا.
کمپان��ی ،فضل اهلل (« )1382حضرت صادق(ع)» ،به نقل از :مجموعه مقاالت همایش امام
جعفر صادق(ع) و تجدید حیات اسالم ،تنظیم و بررسی :هیئت علمی همایش ،ناشر :مرکز
چاپ و نشر مجمع جهانی اهل بیت(ع).
کي��وي ،ريم��ون و کامپنهود ،لوک وان ( ،)1381روش تحقي��ق در علوم اجتماعي ،ترجمه
عبدالحسين نيک گهر ،تهران :انتشارات توتيا ،چاپ ششم.
مجلس��ی ،محمد باق��ر بن مولی محمد تق��ی(1412ق) ،بحار األنوار الجامع��ة لدرر أخبار
األئمةاألطهار (علیهم السالم) ،ترجمه ابوالحسن موسوی همدانی ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة.
محمدی ری ش��هری ،محمد( )1385میزان الحکمه ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات دانشکده
علوم حدیث.

مغنیه ،محمدجواد ( )1356مفاهیم انس��انی از دیدگاه امام صادق(ع)،ترجمه :محمد رسول
دریائی ،تهران :انتشارات اسالمی.
مهدوی کنی ،س��عید (« ،)1387مفهوم س��بک زندگی و گس��تره آن در عل��وم اجتماعی»،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ،تهران :شورای عالی انقالب فرهنگی.
هندی ،ل.بی و دیگران ( ،)1383اوقات فراغت و سبکهای زندگی جوانان ،ترجمه فرامرز
ککولی دزفولی و مرتضی مالنظر ،تهران :سازمان ملی جوانان.
هولستی ،اُل .آر ()1373؛ تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی ،ترجمه نادر ساالرزاده
امیری ،تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.
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سمانه جهاني

1

چكيده
در س��يره ائ ّمه اطهار عليهمالس�لام ،به عنوان رهبران ديني ـ سياسي جامعه مسلمانان ،چند
اصل زيربنايي وجود دارد كه به انديشه و تفكرات آنان قوام بخشيده و عامل توسعه علمي
ـ فرهنگي حكومت و جامعه اس�لامي است .يكي از اين اصول ،كه در اين پژوهش به آن
پرداخته شده ،اصل «تعليم و تربيت» به ويژه تعليم وتربيت ديني است .تشويق به يادگيري
علم و دانش در تمام زمينههاي عقلي ،نقلي و تجربي ،و نيز تربيت ديني از جمله مهمترين
تعاليم اس�لام است و توجه هر مرد و زن مسلماني به علم و ادب از ضروريات حركت و
رشد و تكامل به شمار ميآيد.در اين نوشتار سعي شده است با تحقيق در منابع اسالمي و
بخصوص ش��يعي تعليم وتربيت ديني در سيره پيشواي ششم شيعيان و رهبر مذهب تشيع
امام صادق عليه الس�لام مورد بررس��ي قرار گيرد .روش پژوهشي در اين مقاله ،اسنادي،
توصيفي و كتابخانهاي است.
كليدواژهها :تعليم ،تربيت ،تعليم وتربيت ديني
.1آموزشکده فني وحرفه اي سما ،دانشگاه آزاداسالمی ،واحد مشهد ،مشهد ،ایران
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تعليم وتربيت ديني درسيره امام صادق عليه السالم
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مقدمه:
تعلی��م وتربی��ت نیاز ضروری بش��ر بوده ب��ه گونه ای ک��ه درطول حیات خود ،پیوس��ته
ب��دان نیازمن��د اس��ت.ازاین رو از دیرباز این امر م��ورد توجه مربیان ب��زرگ و مصلحان
اجتماع��ی ب��وده اس��ت.جوامع مختلف با توج��ه به ضرورته��اي فرهنگی خ��ود ،براي
نظ��ام تعلیم و تربیت اهداف و خط مش��ی ه��اي متفاوتی را اتخاذ م��ی نمایند که در امر
پویا نگهداش��تن جامعه اي ک��ه در آن زندگی میکنند ،مؤثر اس��ت .تعلیم وتربیت همواره
فرآین��دی فرهنگی و در طول زمانهای گذش��ته نی��ز به عنوان ابزاری ب��رای تحکیم تعین
فرهنگ��ی ودینی جوامع وملل بوده یکی ازمهمترین رس��التهای تعلی��م وتربیت در جوامع
امنیت و پاس��داری ازیک فرهنگ وآیین ودین خاص در مقابل سایر فرهنگها وتعیین های
دینی بوده است.
در این میان ،نظر به اینکه جوامع کنونی با توجه به بحرانهاي مختلف اخالقی و اجتماعی،
رویک��رد دوبارهاي به ایم��ان و باورهاي دینی دارند ،توجه به تروی��ج دین و دینداري از
اهمیت ویژهاي برخوردار ش��ده است .در دوران فعلی و در کشور ما ،نظام تعلیم و تربیت
نق��ش مهم��ی را در ترویج ایدئولوژي بر عهده گرفته اس��ت و در ام��ر ترویج دین)چه به
صورت برنامه آش��کار یا صری��ح و چه به صورت برنامه ضمن��ی( نقش مهم و کارآمدي
را بازي میکند(.خالقخواه و مس��عودی . )122 :1389 ،از س��وي ديگر از جمله روش هاي
مؤثردرتربيت اجتماعي انسان ،روش الگويي است .روش الگويي از اين جهت اهميت دارد
كه موانع بزرگ را از فرا روي انسان بر مي دارد .زيرا دراين صورت انسان مي فهمد وصول
به هدف ،همچنان كه براي افراد مورد قبول او هموار شده براي او نيز ممكن خواهد بود و
او ازترديد و سرگرد اني نجات مي يابد .روش الگويي از اين جهت اهميت دارد كه يكي
از روش هاي انس��ان كمال خواهي اس��ت .از اين رو انس��ان براي نيل كمال هر چيزي ،از
جمله كمال خويش هميشه به دنبال تعليم وتربيت و فراگيري علم ودانش و كسب مهارت
هاي فني و عملي اس��ت تا خويشتن را از احس��اس نقص و نياز ،كه همواره توجه آدمي
را ب��ه خود جلب ميكند برهاند .آنچه در اين زمينه مهم اس��ت ،انتخاب آگاهانه و عالمانه
الگوها است .انسان بايد با شناخت و آگاهي كامل ،الگويي را در زندگي برگزيند كه تأسي
به آن الگو موجب كمال واقعي و مايه عزت و س��ربلندي او در دنيا وآخرت گردد .چنين
الگوي جامع و ايدهآل را خداي متعال در قرآن به عنوان اسوه حسنه ياد كرده است .پس از
رسول خدا اهل بيت آن حضرت كاملترين الگوهاي نجاتبخش براي جامعه بشري هستند
واقتداي به آن بزرگواران همانند تأسي به شخص رسول خدا ص هدايت كننده و سعادت
آفرين است(عربي)1-170 :1390،

 .1واژه تعليم عربی است .معادل التینی آن  EDUCATIONو معادل فارسی آن پرورش است.
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توجه به س��يره امامان معصوم عليهمالس�لام براي هدايت اعتقادي ،تربيتي و علمي مردم و
رساندن آن به آيندگان امري ضروري است.
بر اين اساس ،ميتوان گفت :يك اصل اساسي در سيره و رفتار ديني ،سياسي و اجتماعي
پيامبران و امامان ش��يعه عليهمالسالم ،توجه آنها به تعليم و تربيت مردم بوده؛ اصلي كه از
جمله وظايف و ش��ئون اوليه يك حاكم اسالمي است  .بنابراين ،هدف از پرداختن به اين
موضوع ،روش��ن ساختن س��اختار سيره آن بزرگواران در زمينه آموزش و پرورش است تا
بتوان از اين سيره ،الگوي مناسبي براي باال بردن سطح تربيت ديني و دانش جامعه كنوني
گرفت از س��وي ديگر یکی از بزرگترین موانع موجود درتربیت دینی ،ناآش��نایی متولیان
تربیتی ،با مبانی اصیل دینی وارائه آن به صورت کما هوحقه اس��ت.امام خمینی قدس سره
تربیت را مهمترین امرانس��ان دانسته و فرمودند :اساس عالم بر تربیت انسان است .تربیت
کنید مهم تربیت اس��ت علم تنها فایده ندارند علم تنها مضر اس��ت .تربیت وتزکیه مقدم بر
تعلیم اس��ت( .نقل از میرزامحمدی ورس��ولی .)12 :1389 ،با توجه به ضرورت واهميت
ذكرش��د ،تالش اين نوش��تار بر آن است كه به مسئله ساختار و نظام تعليم و تربيت ديني
در سيره پيشواي ششم شيعيان ومسلمانان جهان امام صادق عليه السالم ،اهميت ،شيوهها،
ابزار و مواد آموزشي و تربيتي اين اصل و نقش آنان در روند رو به رشد فرهنگ و تمدن
اسالمي با توجه به منابع نقلي و با شيوه تحليلي ـ توصيفي بپردازد.
مفاهيم اساسي تحقيق
1
مفهوم تعلیم(آموزش)
تعلیم یا آموزش به طورکلی دارای دو مفهوم عام وخاص می باش��د .درمفهوم عام ،ش��امل
هرن��وع انتق��ال مفاهی��م وتأثیرگذاری در ذهن فراگی��ر ،به منظور ایج��اد یادگیری در وی
میباش��د خواه این تأثیرگذاری درقالب رس��می و از پیش طرح ریزی ش��ده باش��د(همت
بن��اری.)39 :1390 ،تعليم به معن��اي انتقال دانايي به ديگري و فراهم آوردن زمينه رش��د
وشكوفاييانس��ان استكه به شيوههاي گوناگون تحقق مييابد ،خواه از طريق وحي باشد
و يا غير آن(ياوري.)1387،
تربيت
در اینجا سعی شده است تعریف جامعی از بین تعاریف مختلف از تربيت ارائه گردد:
تربیت عبارت اس��ت از «فعالیتی هدفمند و دوسویه میان مربی ومتربی ،به منظور کمک به
متربی در راستای تحقق بخشیدن به قابلیت های وی و پرورش شخصیت او در جنبه های
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گوناگون فردی ،اجتماعی ،جس��می ،عاطفی ،اخالقی وعالقی و.» ...تربیت فعالیت وعمل
اس��ت ،فعالیتی هدفمند وبرنامه ریزی ش��ده .از س��وي ديگر تربیت دوسویه ودراثر تعامل
مطلوب وتأثیر وتأثر متقابل مربی و متربی محقق میشود سوم اینکه تربیت دارای عناصری
اس��ت و عناصراصلی آن مربی و متربی است .البته هرچند تربیت دوسویه است اما غرض
اصلی کمک به متربی و پرورش وی اس��ت .چهارم اینکه هدف تربیت ش��کوفا نمودن و
پ��رورش قابلیت های متربی درهمه ابعاد گوناگون وی اس��ت و نگاه بخش��ی به تربیت و
تمرکز آن بر بعد خاصی از ابعاد متربی ،نوعی عدول از تربیت مطلوب است(.همت بناری،
.)41 :1390
رابطه تعلیم وتربیت ازدیدگاه اسالم
در تحلیل ماهیت و تعریف تعلیم وتربیت این نتیجه حاصل ش��د که تعلیم وتربیت دو امر
تفکیک ناپذیرند ؛ تحقق هیچ یک بدون دیگری امکان پذیر نیس��ت .در تفس��یر نمونه پس
از اش��اره ب��ه تقدم وتأخر دو واژه تعلیم وتربیت آمده اس��ت که ا ی��ن دو امر در یکدیگر
تأثیرمتقاب��ل دارن��د .اخالق یا تربیت زاییده علم اس��ت همانگونه که عل��م زاییده اخالق
است .در روایات اهل بیت نیز درموارد متعدد ازهمراهی اثرتعلیم ،یعنی علم با جلوه های
تربیت س��خن به میان آمده اس��ت .این امراز رابطه وثیق بین تعلیم وتربیت حکایت دارد.
ازجمل��ه به همراهی علم وهدای��ت ،علم و زهد ،علم وعمل ،عل��م و ایمان نیز تأثیر علم
در تزکی��ه و تأثی��رآن درقلب به عنوان کانون تربیت وس��لوک معنوی و به طور کلی ،تأثیر
طلب علم(تعلیم) در رشد(همت بناری .)48 :1390 ،بر اين اساس ،تعليم بخشي از تربيت
محسوب ميشود .به عبارت ديگر ،تعليم شرط الزم تربيت است(ياوري .)1387،
آشنايي با برخي از اهداف نظام تعليم و تربيت در سيره امام صادق عليهالسالم
س��يره ائمه اطهار عليهم السالم ومن جمله س��يره امام صادق عليه السالم سرشار از نكات
تربيتي در عرصههاي مختلف زندگي اس��ت .به عبارت ديگر بامددگيري از س��يره ايش��ان
ميتوان اهدافي اساسي موردنياز براي نظام تعليم وتربيت استخراج نمود.دراين مقاله به دليل
محدوديت نوشتاري تنها به برخي از آنها اشاره ميگردد.
 .1توجه به اصول اعتقادي دين و مذهب
اولي��ن هدف تربيتي ائ ّمه اطهار عليهمالس�لام در تعليم و تربيت ش��يعيان ،توجه دادن آنها
به اصول دين و مذهب اس��ت و در رأس اين ت�لاش ،توجه دادن مردم به مباحث توحيد
در بعد افعال و صفات خداوند ،ش��ناخت و ايمان به او و در نهايت ،پرس��تش او به عنوان
تنه��ا پروردگار جهان؛ خداوندي كه يگانه اس��ت و همه امور به دس��ت قدرت اوس��ت.
هدف ديگرآنانتوجهدادنمردمبهح ّقانيت معاد ،نب ّوت و وحي ،و امامت اس��ت .امامان شيعه
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مفسران وحي و كالم الهي هستند .آنان
عليهمالس�لام نيز به عنوان جانشينان بر حق پيامبرّ ،
ب��ه دنبال پيريزي نظامي تربيتي بودند كه از طري��ق پيامبر و قرآن بهپروردگار عالم منتهي
ميشود(ياوري.)1387 ،
 .2رشد اخالقي
يك��ي ديگ��ر از اهداف تربيت��ي امامان دين عليهمالس�لام در تعليم و تربي��ت ،توجه دادن
مسلمانان به اخالق ،آداب اجتماعي ،تقواي الهي و رشد تربيت ديني است« .تربيت ديني»
عبارت است از :مجموعهاي از اعمال عمدي و هدفدار به منظور آموزش گزارههاي معتبر
دي��ن به افراد ،به نح��وي كه آنان در عمل و نظر ،به آن آموزهه��ا متعهد گردند .از اينرو،
در توج��ه ب��ه اين حقيق��ت ،تمامي اعمال و رفتار انس��اني معنا پيدا ميكن��د .الزم به ذكر
اس��ت كه در زمينه رش��د و تعالي اخالق و تربيت ديني مردم ،اولين گام خودسازي مربّي
است(ياوري . )1387،در ادامه به چند نمونه از روايات و احاديث امام صادق (ع) در زمينه
تربيت اخالقي اشاره ميگردد.
 -2-1تقوي و زهد
داش��تن تقوي يك مفهوم عام اخالقي است و درصدر مفاهيم اخالقي قرار دارد و دارويي
شفابخش بيماري هاي قلب وجسم است .تقوا نيرويي است روحاني كه براثر تمرين هاي
زياد پديد ميآيد .امام صادق(ع) فرموده اند  :همه بدي ها در خانه اي نهاده ش��ده اس��ت
وكليدش را دوستي دنيا قرار دادهاند وهمه نيكي در خانه اي نهاده شده است و كليدش را
زهد قرار داده اند.زهد بنابر فرمايش��ات امام صادق(ع) مايه آرامش وآسودگي است ايشان
در اين زمينه فرمودند :شيفتگي در دنيا غم واندوه است وزهد در دنيا آسايش جسم وجان
اس��ت .امام صادق عليه الس�لام در جايي ديگرمي فرمايند :از خدا پروا كنيد ودينتان را با
پارسايي نگهداريد(نقل از ميرزامحمدي ،اميرساالري وفرمهيني فراهاني.)39: 1388 ،
 -2-2ادب و نزاكت
وقتی س��خن از ادب ب��ه میان می آید،نوعی رفتار خاص و س��نجیده با اف��راد پیرامون(از
کوچک وبزرگ وآش��نا وبیگانه) در نظر می آید.این رفتار که از تربیت شایس��ته نشآت می
گیرد به نحوه س��خن گفتن،راه رفتن،معاشرت ،نگاه ،درخواست ،سؤال ،جواب و ..مربوط
می شود .ادب هنری است آموختنی است می توان گفت :ادب،تربیت شایسته است .خواه
مربی ،پدر ومادر باش��د یا اس��تاد ومربی .امام صادق علیه الس�لام فرمود :پدرم مرا به سه
نکت��ه ادب کرد....فرمود :هر کس با رفیق بدهمنش��ینی کند ،س��الم نمی ماند وهر کس که
مراقب ومقید به گفتارش نباشد ،پشیمان می گردد و هر کس به مکان های بد رفت و آمد
کند،متهم میشود(.بحاراألنوار ،ج ،75ص261؛ نقل از محدثی.)132 :1384 ،
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 -2-3تكريم شخصيت
احترام به والدين
پدرو مادر دو موجود پرارزش��ی هس��تند که درتمام دین های آسمانی و حتی مکتب های
غیرالهی مورد احترام و تکریمند .قرآن واهل بیت پیامبر ص این حس درونی انسان را که
از عاطفه وعقل سرچشمه می گیرد ،تحریک وبا بیان مکرر و مفصل خود،ارزش آنان را آن
گونه که باید وش��اید یادآوری می کنند وبه فرزندان دستورمی دهند که لحظه ای ازاحترام
ب��ه پدران و م��ادران غفلت نکنند .امام صادق (ع) ميفرمايند :ب��ه پدران خود نیکی کنید تا
فرزندان ش��ما هم به این س��نت مقدس عمل وبه ش��ما نیکی کنند(.محدثي.)140 :1384،
ابراهیم بن شعیب گوید به امام صادق علیه السالم عرض کردم :پدر بسیار پیر و سالخورده
وناتوان ش��ده اس��ت .هرگاه حاجتی داشته باش��د او را برمی داریم و بر دوش می کشیم.
حضرت فرمود :اگر بتونی عهده دار کارهای او ش��وی چنین کن ،حتی با دستانت لقمه بر
دهان او بگذار که این فردای قیامت برای توبهش��ت (یا سپر از آتش) خواهد بود(محدثی،
.)227 :1384
احترام به ريش سفيدان
امام صادق علیه السالم است که فرمود :کسی که بزرک مارا احترام نکند و کوچک مارا مورد
ش��فقت و عطوفت قرار ندهد ازما نیس��ت(بحاراالنوار ،ج72ص 137نقل از ميرزامحمدي
وهمكاران.)39 :1390 ،يا در روايتي ديگر ايش��ان ميفرمايند ::هر کس مؤمن ریش سفیدی
ر ا س��بک شمارد،خدا کسی را به سوی او می فرستد تا پیش از مردنش وی را سبک کند.
(الکاف��ی ،ج ،2ص 658نقل از جوادی آمل��ی 0)397 :1391 ،در حديثي ديگر امام صادق
عليه الس�لام ميفرمايند:چهار چیز اس��ت که هر شریفی و آقایی نباید از آن دوری کند:باید
در مقاب��ل پدر در موقع ورود او برخیزد.باید نس��بت به معلم خود خدمتگزاری کند( .نقل
ازمغنیه.)98 :1382 ،
 -2-4سپاسگزاري
تقدیر وس��پاس  ،ه��م ایجاد الفت ومحبت و محبوبیت می کند،ه��م فرهنگ نیکوکاری را
ترویج می کند هم موجب رضایت الهی است .ره روایت امام صادق علیه السالم در تورات
چنین نوشته است:
نسبت به کسی که بر تو نعمتی داده ،سپاسگزاری کن ونسبت به کسی کاه از تو سپاسگزاری
کرده ،احسان وانعام کن چرا که اگر نعمت ها سپاس شود زوال نمی پذیرد و اگر ناسپاسی
ش��ود دوام نمی یابد .شکر وسپاس موجب افزایش نعمت ها و ایمنی از تغییر ودگرگونی
است .داشتن زبان و تقدیر وتشکر نرم کننده دل ها افزاینده عواطف و زادینده کدورت ها
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ودشمنی هاست(محدثی.)214 :1384 ،
ب .اهداف آموزشي
 .1آموزش علوم و خلق آثار علمي
در بعد آموزشي ،ائ ّمه اطهار عليهمالسالم عالوه بر آموزش مباني نظري دين به مسلمانان،
در تالش بودند تا آنان را به فراگيري علم و دانش در زمينههاي گوناگون و موردنياز جامعه
از جمله قرآن ،فقه و مباحث اعتقادي تشويق كنند و بدينوسيله ،با خلق آثار علمي ،ك ّميت
و كيفيت دانش اسالم را به عنوان آييني فرهنگ و تمدنساز معرفي كنند .آنان در اين راه،
دانشپژوهان��ي تربيت نمودند كه آثار علمي با ارزش��ي در عرصههاي گوناگون به وجود
آوردند؛ چنانكه حتي گاهي ائ ّمه اطهار عليهمالسالم با اصالح و بررسي نوشتههاي شيعيان،
آنها را آماده نش��ر ميس��اختند عبداللهّ حلبي كتاب خود را به امام صادق عليهالسالم عرضه
داشت و امام عليهالسالم آن را تصحيح كردند(نقل از ياوري)1387،
َآشنايي با برخي ازشيوههاي تعليم و تربيت در سيره امام صادقعليه السالم
 .2تربيت شاگردان برجسته
با توجه به ج ّو اختناق در مركز خالفت اسالمي و ستم بنياميه و بنيعبّاس و ممانعت آنها
از نقل حديث و اجراي حقيقي اصول و مباني اساس��ي اسالم ،ائ ّمه اطهار عليهمالسالم در
ابعاد سياس��ي ،علمي و اجتماعي مجال كافي در تحقق اهداف خويش نداش��تند .بنابراين،
آن��ان اگرچه با مردم در ارتباط بودند ،اما در آن ش��رايط س��خت ،كه دس��تگاه حاكم مانع
اهدافش��ان بود ،بر آن ش��دند تا به تربيت شاگردان برجستهاي بپردازند و از طريق ،آنان به
آموزش و تربيت مردم ه ّمت گمارند.
در زمان امام صادق عليهالس�لام ،شاگردانبس��ياري براي استفاده از محضر آن حضرت از
مناط��ق گوناگون ،رهس��پار مدينه ميگرديدند و پس از فراگي��ري علم ،يا در آنجا ماندگار
ميش��دند ويابهمناطقخود بازميگشتند؛چنانكه مح ّمدبن مسلم كوفي مدت چهار سال در
مدينه از محضر امام باقر وامامصادق عليهماالس�لام بهرهبرد و سپسبهموطنخودبازگشت.
(شيخ طوسى ،ج  ،1ص  ،391ش .)280
روش ائ ّمه اطهار عليهمالسالم ،به ويژه امام صادق عليهالسالم ،به گونهاي بود كه شاگردان
خود را به سمت اجتهاد سوق ميدادند تا در مناطق گوناگون جهان اسالم و در هنگام عدم
دسترس��ي مردم به پيشوايان دين عليهمالسالم ،به تعليم و تربيت آنان بپردازند .بدينروي،
جميل بن درّاج و زراره حلقه درس داش��تند( همان ،ج  ،1ص .)346و يا در جواب برخي
از ش��يعيان ،كه از امام س��ؤال پرسيدند هنگامي كه س��ؤالي براي ما پيش بيايد به چه كسي
مراجعه كنيم ،امام فرمودند :چرا به مح ّمدبن مسلم ثقفي مراجعه نميكنيد كه او نزد پدرم،
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حر عاملى  ،ج  ،18ص 105نقل
وجيه و محترم بود و از او حديث ش��نيده اس��ت ( .شيخ ّ
ازياوري.)1387،
 .3امالي مطالب علمي
يكي از روشهاي آموزش و پرورش در س��اختار آموزش��ي ائ ّمه اطهار عليهمالسالم ،چه
به طور چهره به چهره و يا از طريق ش��اگردان ،با توجه به ش��رايط و موقعيت زماني صدر
اس�لام ،اس��تفاده از روش «امال» براي ثبت و ضبط علم و ادب اس�لامي بوده است .ائ ّمه
اطهار عليهمالس�لام از اين روش براي آموزش ش��اگردان خود اس��تفاده ميكردند .در اين
شيوه ،راوي و پرسشگر از امام سؤالي ميپرسيد و امام به وي ميفرمودند :بنويس ،و سپس
مطلب را امال ميكردندبه همين دليل ،در جلس��ات درس و بحث ائ ّمه اطهار عليهمالسالم،
عدهاي از اصحاب براي يادداش��تبرداري ،به همراه نوش��تافزار ،در خدمت امام صادق
عليهالس�لام بودند ،زراره چنين ميكرد شيخ طوسى ،ص .)355و پس از استماع كالم امام
عليهالس�لام ،آن را با عين الفاظش مينوش��ت .ابوبصير روايت ميكند كه روزي نزد امام
صادق عليهالس�لام رفتم .امام به من فرمودند :هماكنون گروهي از مردم بصره اينجا بودند.
مطالبي را از من پرس��يدند و پاس��خهاي مرا نوشتند .ش��ما چرا نمينويسيد؟ بدان كه شما
نميتوانيد آموختههاي خود را نگاه داريد ،مگر آنكه آن را بنويس��يد( .مجلسى  ،ج  ،2ص
 153نقل از ياوري.)1387،
 .4مناظره و استدالل
از جمله فعاليتهاي علمي امامان معصوم عليهمالسالم ،شركت در مناظره و پاسخگويي به
شبهاتي بود كه در زمينه مسائل عقيدتي آن دوران ميان مسلمانان و برخي از فرقهها و ديگر
مذاهب رواج داش��ت .اين افراد گاهي براي دريافت پاس��خ و گاهي براي مبارزه با عقايد
اماميه به مناظره ميپرداختند .هدف ائ ّمه هدي عليهمالس�لام در برخورد با مناظرهكنندگان،
بيان و آموزش حقيقت دين ،پاكس��ازي عقيده اس�لامي از انحراف ،و آموزش استفاده از
اين ابزار به ش��اگردان خويش بود .امام صادق عليهالس�لام هر يك از شاگردان خود را در
علوم خاصي متخصص كرده بودند و به گزارش هش��امبن س��الم ،هنگام مراجعه مردي از
ش��ام براي مناظره با امام صادق عليهالسالم فرمودند :ميخواهي در چه علمي (موضوعي)
مناظره كني؟ س��پس امام عليهالس�لامدر همان علم ،او را براي مناظره به ش��اگردان خود
معرفي ميكردند(نقل از ياوري.)1387،
 .5نامه و پيماننامه
يكي ديگر از ش��يوهها و ابزارهاي آموزش��ي و پرورش��ي ائ ّمه دين عليهمالس�لام ،روش
«مكاتبه» و نگارش نامه بوده اس��ت .اگرچه آنان برخي آثار علمي را براي هدايت مردم به
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وجود آوردهاند.امام صادق عليهالس�لام به اصحاب خود نامه نوشتند و دستور دادند كه آن
را پيوس��ته مطالعه كنند و به يكديگر تعليم دهند و بدان عمل نمايند(مجلس��ي ،ج  ،17ص
173نقل از ياوري.)1387،
.6خطاب وموعظه
یکی از روش های تربیتی بسیار مؤثر امام صادق علیه السالم استفاده از سالح پند وموعظه
درقال��ب های گوناگون بوده اس��ت .یکی از نمونه های آن وصیت نامه امام علیه الس�لام
خطاب به پس��ر بزرگوراش��ان می باش��د.نکات تربیتی موجود در وصیت امام صادق علیه
السالم به فرزندش امام موسی کاظم علیه السالم به شرح زير ميباشد:
 -1رضای��ت به امر پروردگار وبی نیازی از غیرخداوند :پس��رم هرکس به آن چه خداوند
نصیب او کرده راضی باشد بی نیاز می گردد وهر کس دست به سوی چیزی دراز کند که
در دس��ت دیگری اس��ت خداوند او را فقیر می سازد وهر کس راضی به سهم خود نباشد
همیشه افسرده است .
 -2کوچک نش��مردن لغزش فردی :هر کس لغزش خود را کوچک شمارد لغزش دیگران
در نظر او بزرگ جلوه می کند و هر کس خطایدیگران را بزرگ دانس��ت خطای خود را
کوچک می شمارد.
 -3پرهیز ازمعاشرت با سفهیان :هرکس با مردم سفیه معاشرت کند حقیر می گردد.
 -4پرهی��ز از بدگویی :پس��رم ازبدگویی مردم بپرهیز تا ازت��و بدنگویند در کارهایی که به
مربوط نیست واردنشو تحقیر میشوی .
 -5دعوت به حق گویی
 -6دعوت به پیوند با قرآن کریم
 -7عمل به امر به معروف ونهی از منکر
 -8انجام صله رحم ومعاشرت با مردم
 -9پرهیز از سخن چینی :نمامی دشمنی می آورد .
 -10پرهیز از عیبجویی از مردم.
 -11دعوت به معاشرت با افراد کریم و نیکوکار(نقل از مغنیه.)125-6 :1382 ،
 -12آشنايي با برخي ازاصول تربيت دينی از منظر امام صادق(عليه السالم)
 جوانگرايياس�لام دامنة سني آموزش را از مهد تا لحد قرار داده است .در خصوص تربيت نيز اسالم
گرچه تا قبل از چهلسالگي را مهم شمرده است ،محدوديتي قايل نشده است .با اينهمه،
اسالم به همة مراحل رشد و تكامل انسان به يك چشم ننگريسته است؛ برخي دوران را بر
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برخي مقدم داش��ته و آن را از نظر تعليم و تربيت حائز اهميت ويژه دانس��ته است .در اين
ميان ،دوران جواني براي تعليم و تربيت ديني حساب جداگانهاي دارد.
همانگونه كه گذش��ت ،يكي از زمينههايي كه جواني در آن مورد توجه خاص قرار گرفته
اس��ت ،تعليم و تربيت است .در اين دوره دربارة تعليم و تربيت سفارش ويژه شده است.
امام صادق(عليه الس�لام) در مقام اهميت آموزش جوانان ميفرمايد :دوست ندارم از شما
مس��لمانان جواني را ببينم كه به غير از يكي از اين دو حالت صبح كند :يا عالم باش��د يا
جويندة علم(نقل از زهره كاشاني)1388،
در روايت��ي ديگر ،همان امام بزرگوار براي تأكيد بر فراگيري معارف ديني توس��ط جوانان
ميفرمايد:اگر جواني از جوانان ش��يعه را به نزد من بياورند كه وظيفة خود را در ش��ناخت
دي��ن انجام نميدهد ،او را تأديب خواهم كرد(المحاس��ن ،ص228نق��ل از جوادی آملی،
0)395 :1391در اين روايت دو تعبير شايس��تة تأمل است :يكي «تأديب» كه در گزارههاي
ديني كمتر به كار رفته است؛ و ديگري «تف ّقه» در دين كه نشاندهندة لزوم درك عميق دين
(و نه صرف ًا عالمت ضرورت عمل به مناسك ديني) است.
اهمی��ت جایگاه جوانان ازديدگاه امام صادق عليه الس�لام را ميتوان در روايت زير نش��ان
داد:امام صادق علیه السالم به ابوجعفر احول پس از بازگشت وی از بصره فرمود :استقبال
مردم را از امر امامت وپذیرش آن جگونه یافتی؟ گفت :به خدا س��وگند آنان اندکند آنچه
خواس��تند کردند .امام فرمود :به جوانان بپرداز ،زیرا آنان به سوی هر کاری خیری شتابنده
ترند( .جوادی آملی.)391 :1391 ،اين امام شريف حتي به بحث پيشگيري ازورود جوانان
به تهاجم فرهنگي نيز توجه ميفرمايند:امام صادق علیه الس�لام فرمود :جوانان را پیش از
آنکه گروههای منحرف بر ش��ما در این کار س��بقت گیرند با حدیث آش��نا کنید(.تهذیب
االحکام ،ج ،8ص ،111نقل از جوادی آملی.)392 :1391 ،
 فردمحوريتف��رد از اص��ول بنيادين تعليم و تربيت اس��ت و بدين معناس��ت كه هر انس��ان ،هرچند
شباهتهايي با ديگران دارد ،داراي خصوصيات جسمي ،ويژگيهاي رواني و تواناييهاي
مختص ذهني ،هوش��ي و ادراكي متمايز با ديگران اس��ت كه او را موجودي مستقل ،تام و
فردي خاص ميس��ازد .اين ويژگيها بهمنزلة تفاوتهاي فردي ،بس��يار دامنهدار و وسيع
اس��ت و در اخالق ،رفتار و استعداد افراد در س��احتهاي گوناگون زندگي كام ً
ال مشهود
است(مش��ايخي .)58 :1381،توجه به اين تفاوتها در س��احت تعليم و تربيت ،از اهميتي
ويژ ه برخوردار اس��ت .از سوي ديگر ،رعايت تفاوتهاي فردي توسط معلمان و متربيان،
مس��تلزم اين اس��ت كه آنان به فنون ،هنرها و روشهاي گوناگون تدريس و تربيت تسلط
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داشته باشند ،تا در برخورد با متربيان متفاوت ،از شيوهها و فنون متناسب با هركدام استفاده
كنن��د و ب��ا هر فرد با توجه به س��طح فكري و رواني او مواجه ش��وند و با زبان خاص او
سخن گويند
اس��حاقبنعمار ميگويد:به امام صادق(عليه الس�لام) گفتم :وقتي در نزد بعضي اشخاص
سخن ميگويم ،سخنم تمام نشده ،آن شخص همة مقصودم را ميفهمد ،و كسي هم هست
ك��ه وقتي با او بهتفصيل كامل س��خن ميگويم ،او همه را همانگون��ه كه گفتم براي من
بازگويي ميكند ،و با بعضي هم كه (نه بهتفصيل) س��خن ميگويم ،ميگويد دوباره برايم
بگو (تا بفهمم) .امام فرمود :اي اس��حاق ،ميداني علت آن چيست؟ گفتم :نه .فرمود :آنكه
پيش از اتمام سخنت ،همة مقصود تو را ميفهمد ،عقل با نطفة او خمير شده و آنكه پس
از اتمام سخن مشروح تو ،همه را به تو برميگرداند ،در شكم مادر كه بوده ،عقل با جسم
او تركيب ش��ده اس��ت ،و اما آنكه س��خن خود را به تمام و كمال براي او ميگويي ،ولي
ميگويد دوباره بگو ،او پس از آنكه بزرگ ش��ده عقل با وي تركيب شده است و ازاينرو
ميگويد دوباره بگو.
در روايت��ي ديگ��ر امام صادق(عليه الس�لام) در حق معلمان ديني كه اي��ن اصل تربيتي را
رعاي��ت ميكنن��د و از نقل مطالبي كه باالتر از س��طح درك و تحمل مخاطبش��ان اس��ت،
خودداري ميكنند ،دعا كرده اس��ت:مدركبنهزهاز گويد :امام صادق(عليه السالم) فرمود:
اي مدرك ،خدا رحمت كند بندهاي كه محبت مردم را بهسوي ما جلب كند؛ پس از سخنان
ما آنچه در سطح درك و شناخت ايشان است براي آنان نقل و از نقل سخناني كه از سطح
فهم آنان فراتر است ،خودداري كند(نقل از زهره كاشاني.)1388،
 خانوادهگراييتربيت فرزندان ،از اولين امور مهم خانه ،مدرسه و جامعه است .همة اين عوامل در تربيت
فرزندان به س��مت مثبت يا منفي دخالت دارند؛ اما حقيقت آن اس��ت كه تأثير محيط خانه
و خانواده از ميان اين عوامل ،به شكلي چشمگير در تربيت و بهخصوص در تربيت ديني
فرزندان افزونتر اس��ت ،به گونهاي كه بايد آن را از دو عامل ديگر ممتاز ساخت.فرزندان
امانت الهی و نعمت و نش��انه های خدا هس��تند و والدین درباره س�لامت ،رش��د وتعلیم
وتربیت آنان مس��ئول ان��د و در برابر تربیت خوب پاداش و دربراب��ر تربیت بد آنان کیفر
خواهند دید.امام صادق عليه الس�لام مي فرمايند:از حقوق فرزند پدرش اين اس��ت كه.1
مادر او را از زنان شایسته انتخاب کند.2.نام او را مناسب تعیین کند.3.در تأدیب او کوشا
باشد(مغنیه.)110 :1382 ،
در تربیت امروزی ،پرورش هماهنگ با تمایالت و غرایز کودک پیش می رود و خود بازی
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نقش مهمی در پرورش طفل دارد .از این رو دانش��مندان آن را برای رشد جسمی و عقلی
کودک ،ضروری میدانند و معتقدند که بازی یک میل طبیعی اس��ت .پیش��وایان معصوم ما
در زندگی خود به این نیاز کودکان توجه کافی داشته اند .آنان افزون بر این که کودکان را
در بازی کردن در دروان کودکی آزاد میگذاش��تند براین نیاز کودک نیزتأکید کردهاند .امام
صادق(عليه الس�لام) فرمود :فرزندت را تا هفت س��الگی آزاد بگذار تا بازی کند( .محجه
البیضاء ،ج ،2ص 65نقل از حس��ینی91 :1386 ،ايشان در بازی کودکان شرکت می کرد و
در هرگاه با صداقت نداشتن برخی ازکودکان روبه رو می شد ،بازی را ترک می کرد وبا
خواه��ش بقیه به بازی برمی گش��ت ،امام درواقع از ای��ن راه ،پایبندی و عمل به قوانین و
مقررات و صداقت را به آن ها میآموخت(حسینی.)93 :1386 ،
در روايتي از امام پنجم(ع) يا امام شش��م(ع) برنامة تربيت ديني فرزند از دوران خردسالي
چنين وصف ش��ده اس��ت«:چون كودك سهساله ش��ود ،هفت بار به او بگو :بخوان «ال إله
ت بار به او
إال اهلل» ،بعد واگذارش تا به س��ن س��ه سال و هفت ماه و بيست روز رسد ،هف 
بگويند :بگو «محمد رسول اهلل» ،و ديگر تا چهار سالگي او را واگذار ،و چون چهار سالش
تمام شد ،هفت بار بگويد« :صلي اهلل علي محمد و آل محمد» و رهايش كنيد تا پنج سالگي
به او گفته ش��ود« :دست راست و چپ كدام است؟» وقتي فهميد ،رو به قبله واداشته شود
و س��جده كند ،و باز واگذارش كنيد تا ش��ش سالگي .چون ششساله شد ،ركوع و سجود
آموزد تا هفتس��اله ش��ود .در اين سن دستور دهند تا دس��ت و صورت را بشويد ،وضو
بگيرد ،بعد به نمازش وادارند؛ و چون نهساله شد ،وضو يادش دهند و اگر ترك كرد تنبيه
ش��ود و به نماز فرمانش دهند ،و بر ترك آن تنبيهاش كنند؛ و چون نماز و وضو فراگيرد،
والدينش آمرزيده شوند إنشاءاهلل»(نقل از زهره كاشاني.)1388،
متأس��فانه امروزه خانوادهها ،حتي در جامعة اس�لامي معاصر ،به دليل نداشتن مهارتهاي
الزم در مسير تربيت ديني فرزندان با چالشهاي بسيار جدي مواجه هستند؛ مشكالتي كه
پيچيدهتر شدن جوامع و ارتباطات ،بر آن دامن ميزند .مسلم ًا ارائة رهنمودهاي الزم براي
در نظر گرفتن برنامههاي تربيتي مناسب و آموزش فنون و مهارتهاي تربيتي بهخصوص
مهارتهاي تربيت ديني در سطح درك عموم خانوادهها ،به حل بخشي از مشكالت كنوني
خانوادهها كمك ميكند؛ ولي بخش ديگر آن مس��تلزم مواجهة منطقي با اين چالشهاست
و اي��ن امر زماني صورت ميپذيرد كه والدين بتوانند آنها را بهخوبي شناس��ايي كنند و به
آگاهي كامل در مورد آنها برسند.
 محبت محوريدر روايتي ديگر به فرموده امام صادق علیه السالم موسی بن عمران علیه السالم گفت :ای
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پرودگار من کدام یک از اعمال نزد تو بهتر اس��ت؟ فرمود :محبت به کودکان زیرا آنان را
برفطرت یگانه پرس��تی آفریدم و اگر آنان را بمیرانم به رحمت خود آنان را به بهش��ت در
می آورم( .جوادی آملی.)9-388 :1391 ،
 اعتدال گراییاميد بيش ازاندازه فرد را گس��تاخ و خوف وبيم بيش ازاندازه فرد را متوقف مي س��ازد لذا
مرب��ي درهر فع��ل اخالقي بايد در مدار اعتدال حركت كند.از امام صاد ق(عليه الس�لام)
روايت شده است كه فرمود :پدرم مي فرمود :هيچ بنده مومني نيست مگر آن كه در دلش
دو نور است :نور بيم و نور اميد كه اگر اين وزن شود از آن بيشتر نباشد واگر آن وزن شود
از اين بيشتر نباشد .بهترين زمينه براي رشد وتعالي اعتدال بيم واميد است .امام صادق عليه
الس�لام دراين زمينه فرمودند :به خداوند جنان اميدوار باش��د كه تو را به انجام گناهان بي
پروا نكند و از خدا چنان بترس كه تو را ازرحمت او نوميد نسازد(ميرزامحمدي ،ساالري
وفرمهيني فراهاني .)70 :1390،هرگز نمی توان حرکت های تربیتی را که منجر به اصالح
و تغییر رفتار در انسان می شوند را بدون وجود انگیزه ای آشکار ترسیم کرد ،تشویق وتنبیه
 ،پاداش وجزا وباالخره بهش��ت وجهنم در تعابیر دینی نمادی روشن وعاملی اساسی برای
انگیزش درانسان از رهگذر نوعی بیم وامید وترس و عشق است .انسان با ترکیبی متعادل
از بیم وامید حرکتی را آغاز می کند ویا از آن دس��ت می کشد.هیچ گامی درجهت اصالح
و تغیی��ر وضعیت موجود بدون گذر ازمیان این دو مقوله  ،درس��طوح مختلف امکان پذیر
نیس��ت .خوف ورجا در تربیت دینی مکمل یکدیگرند وانسان را از یأس وغرورپیراسته و
به تواضع و امید آراسته می سازند(مشایخی.)65 :1381،
 تبشيرام��ام ص��ادق (عليه الس�لام) در اين زمينه مي فرمايد :خدا براي كس��ي كه از او بترس��د
ضامن شده است ،آنجه را خوش ندارد ازاو بگرداند و آنچه را او دوست دارد بدو رساند
و اورا ازجاييكه گمان نمي برد روزي دهد .مبادا از كس��اني باش��ي ك��ه بر مردم ازگناهي
كه كردهاند ميترس��د وازگناه خود ايمن به س��ر ميبرد.با فريب به بهش��ت خداي درنتوان
شد(ميرزامحمدي ،س��االري وفرمهيني فراهاني.)71 :1390،کالم تشویقی و آفرین ومرحبا
گفتن بر عمل شایس��ته دیگری از اینگونه صالحات اس��ت از کالم امام صادق علیه السالم
بش��نویم :هر کس به برادر مؤمن خود مرحبا بگوید ،خ��دای متعال تا روز قیامت برای او
مرحبا و آفرین می نویسد(محدّ ثی.)38 :1384 ،
 نظارت مدارییکی از روش های کارامد درامرتربیت ،نظارت برا مور متربی است .نظارت دینی ،نظارتی
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آگاهانه وهوشیارانه است که متربی می داند همواره رفتار وحرکات او تحت نظارت دقیق
الهی اس��ت ودر آینده باید پاس��خگوی اعمال ورفتار خود باش��د .چنین نظارتی می تواند
تأثیر ویژه ای بر ش��خصیت و رفتار وی داشته باشد( .مشایخی .)64 :1381،يكي از روش
هاي مهم خودسازي،حسابرسي از خود است اين كه انسان به حساب رسي نفس خويش
بپردازد ازس��فارش هاي امام صادق عليه الس�لام مي باشد .امام ميفرمايند :ازهوي وهوس
ه��اي خود بپرهيزيد،همچنان كه از دش��منان خود پرهيز مي كنيد وي��ا مي فرمايند بر هر
مس��لماني كه ما ائمه را مي شناس��ند واجب است كه كارهاي شبانه روز خود را به وجدان
خود عرضه كند و محاسب خود باشد اگر در اعمال خود نيكي ديد آنرا بيشتر نمايد واگر
گناه��ي ديد ازآن توبه كن��د تا روز قيامت خوار نگردد(ميرزامحمدي ،س��االري وفرمهيني
فراهاني.)69 :1390،
 فطرتگراييبخش اصلي و اساسي هدف تعليم و تربيت اسالمي ،شكوفايي فطريات انسان است در اين
نظام ،ش��كوفايي هدفي اس��ت براي همة انسانها .همه ميتوانند به شكوفايي دست يازند.
انس��انها براي شكوفا ش��دن ،بايد خود را كش��ف كنند؛ قدم اول در اين راه ،باور داشتن
جنبههاي ذاتي و پنهان وجود آدمي اس��ت .قدم دوم اين اس��ت كه به انس��ان ياد داده شود
چگونه هويت خود را بازشناسد ،چگونه خويش را شكوفا سازد ،براي شكوفايي چه چيز
مفيد و چه چيز تضعيفكننده و آلودهس��ازِ آن است ،چه چيز را انتخاب كند و چه چيز را
ناديده انگارد ،چه چيز را انجام دهد و از چه چيز دوري جويد.يكي از تدابير الهي در مورد
انس��انها اين اس��ت كه خداوند آنها را بر اساس فطرت الهي آفريده است .فطرتگرايي و
همس��ويي با فطرت ،اصل مسلم تعليم و تربيت ديني است و همة تدابير ،برنامهها ،اهداف
و تحقيقات تربيتي بايد بر پاية فطرت پيريزي ش��وند؛ زيرا خداوند ،آدمي را بر اين بنياد
خواس��ته و سرش��ته و پرورش و رش��د و كمال او را از اين راه ممكن دانس��ته است.امام
صادق(عليه السالم) ميفرمايند: « ...پس معرفت خدا در انسانها ثابت شد و موقف و محل
دريافت معرفت از ياد آنها رفت و بعدا ً متذكر خواهند شد»(نقل از زهره كاشاني.)1388،
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نتيجه گيري
از منظر روايات و استدالل عقلي ،امامان شيعه به عنوان جانشينان پيامبر داراي وظايفي در
اداره امور جامعه مس��لمانان هس��تند .يكي از اين وظايف مهم و كليدي آموزش و تربيت
ديني و علمي مردم است .امام عليهالسالم نه تنها رئيس اداري ،قضايي و نظامي ا ّمت است،
بلكه معلم و مربّي مردم در امور تربيتي نيز هس��ت؛ امام و حاكم اس�لامي موظف اس��ت
معارف اس�لامي و ايماني را به افراد تحت حكومتش آموزش دهد .بررسي منابع روايي و
تاريخي در سيره اهلبيت عليهمالسالم ،نشان ميدهد كه تعليم دانش و تربيت ديني مردم دو
هدف عمده در س��يره ائ ّمه اطهار عليهمالسالم بوده است .كاوش در سيره امام صادق عليه
الس�لام نيز اين مهم را به دس��ت ميدهد .از جمله مسائل مهم مورد توجه امام صادق عليه
الس�لام در بُعد تربيتي ميتوان به مس��ائلي همچون اصول اعتقادي دين و مذهب ،احكام و
قوانين ش��رعي و رش��د اخالق و در زمينه اهداف آموزشي نيز ميتوان به مسائلي همچون
پرورش استعدادهاوآموزش علوم گوناگون اشاره نمود.
امام صادق عليه الس�لام براي نيل به اين مطلوب از ش��يوههاي گوناگوني همچون تربيت
ش��اگردان برجسته ،امالي مطالب علمي ،مناظره و استدالل و ...استفاده ميكردند .ايشان با
ارائه و بيان اصول تربيت ديني ،وظايف و بايس��تههاي الزم براي مربيان را مشخص نموده
و سايران را براي انتخاب يك مربي و معلم خوب راهنمايي نمودهاند .برخي از اين اصول
عبارتند از :جوانگرايي ،خانوادهگرايي ،محبتگرايي ،فطرتگرايي و...
به طور كلي ميتوان اين نتيجه را اس��تنتاج نمود كه س��يره امام صادق عليه السالم به عنوان
پيشواي ششم همه شيعيان ومس��لمانان درجامعه امروزي منبع ومأخذ بسيار مناسبي براي
تعليم وتربيت ديني به ش��مار ميآيد به گونهاي كه ميت��وان درتماميجنبههاي تعليم وتربيت
ديني اعم ازاجتماعي ،اخالقي،فردي و ...از آن به نحو أحسن بهره برد.
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نسل جوان وامام صادق(ع)

چکیده
نوشته حاضرسیری گذرا واجمالی در سیر ُه اخالقی امام صادق(ع)ونسل جوان وگوشه ای
ازس��خنان ایش��ان را آنگونه که درتاریخ ثبت شده نشان می دهد.جواني بهار عمر و جوان
بهترين و مفيدترين قشر جامعه است .جوانان قشر متحرک ،فعال و پرشور و نشاط جامعه
را تش��کيل ميدهند .آنها با اس��تعدادهاي فراوان نشاط بس��يار راههاي سخت و ناهموار
پيشرفت را ميپيمايند و زمام فرداي جامعه را به دست ميگيرند .بدين جهت تمام نظامها
و حکومتها روي اين قشر عظيم سرمايه گذاري ميکنند .در اين راستا انبياء و معصومان
نيز توجه ويژهاي به جوانان داشتهاند.
آنچه از این مقاله دس��تگیر ما میش��وداینکه انبیاء واولیاء به تعلیم وتربیت جوانان بس��یار
سفارش کرده اند وامام صادق(ع)می فرمایند:
«فرزند هفت س��ال اول رابازی نمایددرهفت س��ال دوم آموزش یابد ودر هفت سال سوم
(حالل وحرام )رافراگیرد.
وهمچنین میفرمایند :آنکه حدیث ماراروایت کندوبدان وس��یله دل های شیعیان ما را قوی
 .1طلبه سال دوم مدرسه ریحانه
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واستوارگرداند ازهزار عابد برتر است.
کلیدواژگان :امام صادق(ع)ـجوانی (بهارعمر) -تربیت -اخالق .
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مقدمه
جوانان و نوجوانان در هر جامعهاي گنجينههاي سرش��اري هستند که اگر مربيان و متوليان
براي اين قش��ر عظيم س��رمايه گذاري شايس��ته انجام داده و اين گروه فعال و پرشور را با
رفتار حکيمانه و تکريم ش��خصيت و احترام به نيازها ،ب��ه اهداف مطلوب و ايدهآل خود
هدايت نمايند ،عالوه بر اين که آنان را از خطر انحراف و ترديد در هويت و آس��يبهاي
اجتماعي مصونيت بخش��يدهاند ،قلبهاي پاک و زالل آنان را به سوي خوبيها ،زيباييها
و اخالق پس��نديده رهنمون ش��دهاند ،و جامعه آينده را از نظر سالمتي و حفظ ارزشها و
فرهنگ ،بيمه نمودهاند .امام صادق عليه السالم در مورد سرمايه گذاري معنوي براي نسل
ن��و و حفاظت نوجوانان از گروههاي منحرف و کج اندي��ش ،ميفرمايد« :با درو احداثکم
بالحديث قبل ان يسبقکم اليهم المرجعة ؛ نوجوانان خود را با احاديث ما آشنا کنيد قبل از
اين که مرجعه (يکي از گروههاي منحرف) بر شما پيشي گيرند.
دراین نوشتارپرتویی ازسخنان وسیره امام صادق(ع)رادرزمین ُه مربوط به جوانان ازکتابهای
معروفی چون بحارا َالنوار,وسائل الشیعه مطرح می نمائیم.
 -1ارتباط با نسل جوان
هدايت و تربيت نس��ل جوان به لحاظ اهميتي که دارد امروزه بيش از گذش��ته مورد توجه
انديش��مندان و دل س��وزان جوامع مختلف قرار گرفته اس��ت .ج��وان داراي خصوصيات
عاطفي ،اجتماعي و جس��ماني اس��ت .حساس��يت ،تنوع خصلتهاي رفتاري ،هيجانهاي
دروني ،عالقه ش��ديد به دوستي با همس��االن ،عدم کنترل رفتار ،حب ذات ،الگو پذيري و
تقليد ،افتخار به شخصيت و تشخص طلبي و ميل به آزادي ،شمهاي از ويژگيهاي اوست.
با توجه به اين ويژگيها ،شيوه رفتاري امام صادق عليه السالم با جوانان ،و همچنين سخنان
و دستور العملهاي آن حضرت براي جوانان و برخورد با آنان ،بهترين نسخه شفا بخش و
راهگشاس��ت .نگاههاي مهربان ،بزرگداشت شخصيت ،توجه به استعداد و صالحيت آنان،
احت��رام به نيازهاي فردي و اجتماعي ،رفتار محبتآميز و حکيمانه و سرش��ار از عاطفه و
خلوص ،موجب جذب جوانان به سوي آن حضرت بود و شيفتگي آنان به رهبر خويش،
ريشه در شيوه رفتار و گفتار آن حضرت نسبتبه مخاطبين و شاگردان خويش دارد.
آن حضرت به س��رعت پذيرش س��جاياي اخالقي در نوجوانان توجه کرده و به ابوجعفر؛

 .1الکافی.ج.8ص.93
 .1بحاراألنوار.ج.10ص295
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مؤمن طاق ميفرمايد:
«عليک باالحداث فانهم اس��رع الي کل خير؛  1بر تو باد تربيت نوجوانان ،زيرا آنان زودتر
از ديگران خوبيها را ميپذيرند».
در اينجا چند نمونه از رفتار آن حضرت را در برخورد با نسل جوان ميخوانيم:
 - 1آن روز يکي از شلوغترين ايام حج بود .امام صادق عليه السالم با گروهي از يارانش
گفت و گو ميکرد .در اين هنگام هش��ام بن حکم که تازه به دوران جواني گام نهاده بود،
خدمت امام رس��يد .پيشواي شيعيان از ديدن اين جوان شادمان شد ،او را در صدر مجلس
و کنار خويش نش��اند و گرامي داش��ت .اين رفتار امام ،حاضران را که از ش��خصيتهاي
علمي شمرده ميشدند ،شگفت زده ساخت .وقتي امام عليه السالم آثار شگفتي را در چهره
حاضران مش��اهده کرد فرمود« :هذا ناصرنا بقلبه و لس��انه و يده؛ اين جوان با دل و زبان و
دس��تش (با تمام وجود) ياور ماست ».سپس براي اثبات مقام علمي هشام براي حاضرين،
درباره نامهاي خداوند متعال و فروعات آنها از وي پرسيد و هشام همه را به نيکي پاسخ
گفت .آن گاه حضرت فرمود« :هش��ام! آيا چنان فهم داري که با منطق و اس��تدالل دشمنان
ما را دفع کني ،هش��ام گفت :آري .امام فرمود« :نفعک اهلل به و ثبتک؛ خداوند تو را از آن
بهرهمند س��ازد و [در اين راه] ثابت قدم بدارد ».هش��ام ميگويد :بعد از اين دعا هرگز در
بحثهاي خداشناسي و توحيد شکست نخوردم.2 .
 - 2مفضل بن عمرو نماينده امام صادق عليه الس�لام در ش��هر کوفه بود .او از طرف امام
موظف بود به مشکالت ديني ،مالي و اجتماعي مردم کوفه رسيدگي کند و در اين رابطه با
جوانان شهر ارتباط صميمانه و مستحکمي برقرار کرده بود ،براي همين عدهاي اين دوستي
را نتواس��تند تحمل کنند ،ناچار به ش��ايعه و افتراء روي آوردن��د و مفضل و يارانش را به
شرابخواري ،ترک نماز ،کبوتر بازي و حتي به سرقت و راهزني متهم کردند .اين گروه ،که
ابوالخطاب معزول و طرفدارانش از فعاالن آن شمرده ميشدند ،شايع کردند
که مفضل افراد بي مباالت و الابالي را پيرامونش گرد آورده اس��ت .وقتي اين ش��ايعات به
اوج رس��يد ،گروهي از مومنان و مقدس��ان کوفه به محضر امام صادق عليه الس�لام چنين
نوش��تند« :مفضل با افراد رذل وشرابخوار و کبوتر باز همنشين است ،شايسته است دستور
دهيد اين افراد را از خود دور سازد».
امام صادق عليه السالم بدون اين که با آنان در اين باره سخن بگويد ،نامهاي براي مفضل
نوش��ته ،مهر کرد و به آنان س��پرد تا به مفضل برس��انند .حضرت تصريح کرد که نامه را
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خودش��ان ش��خصا به مفضل تحويل دهند .آنان به کوفه برگش��تند و دسته جمعي به خانه
مفضل شتافتند و نامه امام صادق عليه السالم را به دست مفضل دادند .وي نامه را گشود و
متن آن را قرائت کرد .امام عليه الس�لام به مفضل دستور داده بود که :چيزهايي بخرد و به
محضر امام عليه السالم ارسال کند .در اين نامه اصال اشارهاي به شايعات نشده بود .مفضل
نامه راخواند و آن را به دس��ت همه حاضران داد تا بخوانند .س��پس از آنان پرسيد :اکنون
چه بايد کرد؟ گفتند :اين اشياء خيلي هزينه دارد .بايد بنشينيم ،تبادل نظر کنيم و از شيعيان
ياري جوييم .در واقع هدفش��ان اين بود ک��ه فعال خانه مفضل را ترک کنند .مفضل گفت:
تقاضا ميکنم براي صرف غذا در اينجا بمانيد .آنان به انتظار غذا نشستند .مفضل افرادي را
به سراغ همان جواناني که از آنها بدگويي شده و به کارهاي ناروا متهم شده بودند فرستاد
و آن��ان را احضار کرد .وقتي نزد مفضل آمدند ،نامه حضرت صادق عليه الس�لام را براي
آنان خواند .آنان ،با شنيدن کالم امام صادق عليه السالم براي انجام فرمان حضرت از خانه
خارج ش��دند و پس از مدت کوتاهي بازگش��تند .هر کدام به اندازه وسع خويش روي هم
نه��اده و در مجموع  2هزار دينار و ده هزار درهم در برابر مفضل نهادند .آن گاه مفضل به
شکايت کنندگان که هنوز از صرف غذا فارغ نشده بودند نگريست و گفت :شما ميگوئيد
1
اين جوانان را از خودم برانم و گمان ميکنيد خدا به نماز و روزه شما نيازمند است؟!
در اينجا به بخشي از شيوهها و راه کارهاي عملي برخورد و هدايت جوانان در پرتو گفتار
و رفتار صادق آل محمد عليهم السالم ميپردازيم:
 رفتار نيکو و ماليم آگاهي دادن در مسائل ديني شناساندن آسيبهاي اجتماعي ترغيب به دانش افزايي عادت دادن به حسابرسي تعديل حس دوستخواهي ضرورت ازدواج تشويق به نمازتقويت انديشههاي مثبت 1-1رفتار نيکو و ماليم
نوجوان قلبي پاک و روحي حس��اس و دلي نازک و عاطفي دارد .در برخورد با او بايد راه
نرمي و ماليمت پيش گرفت .نگاه مهربان ،ارزش دادن به شخصيت و رفتار خوش ،بهترين
 .2به نقل از معجم رجال الحدیث

ش��يوه ارتباط با اوس��ت .محبت ،اظهار عالقه ،صدا کردن با القاب ،عناوين و نامهاي زيبا
او را به س��وي مبلغ و مربي جذب ميکند و در اين حال ميتوان ارتباط قلبي و عاطفي با
او ايجاد کرد ،س��خنانش را ش��نيد ،راهنمايي کرد ،لغزشها را متذکر شد و باالخره درعالم
دوس��تي که يک ارتباط ش��ديد روحي و عاطفي برقرار است ،ميتوان صفات زيبا را به او
القاء نمود ،نيازهاي بسياري را از او برطرف کرد و از آلودگيها او را بر حذر داشت ،زيرا
گرايش جوان به خوبيها و زيباييها از ديگران بهتر و سريعتر انجام ميپذيرد.
امام صادق عليه السالم فرمود« :من لم تکن فيه ثالث خصال لم ينفعه االيمان :حلم يرد به
جهل الجاهل .و ورع يحجزه عن طلب المحارم .و خلق يداري به الناس؛  1هر کس س��ه
خصلت را دارا نباشد از ايمان خود سودي نخواهد برد:
اول  -بردباري ،که جهل نادان را برطرف کند.
دوم  -پارسائي ،که او را از حرام باز دارد.
سوم  -رفتار نيکو که با مردم مدارا نمايد».

 .1بحاراألنوار.ج.75ص.237
 .1بحاراالنوار.ج.1ص.22کافی.ج.1ص33
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 2-1آگاهي دادن در مسائل ديني ودین شناسی
يکي از علل فاصله گرفتن جوانان از دين و مس��ايل مذهبي ناآگاهي آنها از دين اس��ت.
جوانان چون بصيرت و آگاهي کافي از دين ندارند ،تحت تأثير تبليغات سوء دشمنان قرار
ميگيرند .امام صادق عليهالسالم به بشيردهان( روغن فروش) فرمود:
تاج
الر ُج َل مِنْ ُکم اذا لَم يَ ْس��تَغ َْن بِفِ ْقهِ ِه ا ِ ْح َ
«الخي��ر في من ال يَتَ َف َّق ُه مِن ا َ ْصحابنا يا بش��ير ا ِ َّن َّ
َ
ِ 2
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
تاج اليهم ا ْدخَ لو ُه في ِ
باب َضاللتهِم و ُه َو يَ ْعلم» ؛ خيري نيست در آن گروه از
اِلَيْهم َفاِذا ا ْح َ
اصحاب ما که تفقه در دين نميکنند .اي بش��ير! اگر يکي از ش��ما به مسايل دينياش آشنا
نباش��د به ديگران محتاج ميش��ود و زماني که به آنها نيازمند شد آنها ناخواسته او را در
وادي گمراهي خود وارد ميسازند.
در اين زمان که همه ابزارها و راههاي انحراف فکري از س��وي دش��منان دين مهياس��ت ـ
از رس��انههاي صوت��ي و تصويري گرفته تا مطبوعات و کتابه��اي انحرافي و...ـ جوانان
با طوفاني از تهاجم فرهنگي مواجهاند و اگر آمادگيهاي الزم ديني را نداش��ته باش��ند در
برابر ش��بهات و القائات فکري مکاتب و فلس��فههاي مختلف تسليم ميشوند .امام صادق
عليهالس�لام عنايت ويژهاي به بصيرت و بينش ديني جوانان داش��ت .آن حضرت فرمود:
باب ّ
تيت ّ
بش��ابٍ مِن َش ِ
الش��يعة ال يتف َّق َه َالدُّبتُ ُه»؛ اگر به جواني از جوانان شيعه برخورد
«لوا ُ ُ
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کنم که در دين تف ّقه نميکند او را تأديب خواهم کرد.
َّ
الس��يّ ْر م ِ َن
لي
��ر ِع ُة َ
صيرة ٍ َک ّ
لي غير ب َ َ
غيرالطريق و ال يَزيدُ ُه ُس ْ
الس��ائ ِ ِر َع َ
نيز فرمود« :اَلْعام ِ ُل َع َ
َّ
الط ِ
ريق اِالّ ب ُ ْعداً» 1کس��ي که بدون آگاهي و بينش به دين عمل ميکند همانند کس��ي است
که از بيراهه ميرود و تند روي او جز دوري از راه نميافزايد.
ني��ز فرمود« :اُن ْ ُظر ل ِ ُک ِّل م ِ ْن ال يُ ْفيُ��دَ َک َمنْ َف َع ًة في دينک َفال تَ ْعتَدَ َّن بِه و ال ت َْر َغبَ َّن في ُص ْحبَت ِ ِه
َفا ِ َّن ُک َّل ما ِس َ��وي اللِهّ تَبا َر َک و تعالي ُم ْض َم ٌّ
حل وخيم عاقِبَتُ ُه»؛ هرکسي که مفيد به حال دين
تو نيس��ت به او اعتنا مکن و عالقهاي به رقابت با او نش��ان مده .هر آنچه غير الهي اس��ت
نابود شدني است و عاقبت ناخوشايندي خواهد داشت.2.
امام صادق عليهالسالم به يکي از يارانش فرمود:
بَ ،ف َواللِهّ ال ت ُ
ُنال و ال يتنا
«يابن ُجندب! ب َ ّلغ َم
عاش��ر شيعتنا و ُقل ل َ ُهم :ال تذهبَ َّن ب ِ ُک ُم ال ْ َمذا ِه ُ
َ
االّ بالور ِع و االجتهاد في الدنيا و ُموساة ِ ا َالخوان فياللهّ »3؛ اي پسر جندب! به شيعيان ما بگو:
مواظب باشيد فرقهها و گروهها شما را منحرف نسازند .به خدا سوگند! هيچ کس به جرگه
واليت ما در نميآيد ،مگر با رعايت پارس��ايي و تالش در دنيا و همياري با برادران ديني.
ضرورت يادگيري احکام ديني در منظر پيش��واي ششم آنقدر مهم است که ميفرمايد« :لو
اتيتبش��اب من شباب الشيعة اليتفقه الدبته؛ 4اگر به جواني از جوانان شيعه برخورد نمايم
که در دين تفقه نميکند او را تاديب خواهم کرد».
 3-1شناساندن آسيبهاي اجتماعي
آش��نا نبودن نس��ل جديد با آفتهاي اجتماعي موجب افت ارزشه��اي اخالقي و توفيق
دش��منان فرهنگي و رواج خالف و حرام در ميان آنان ميباش��د .اگر جوانان با اين آفتها
آش��نا باش��ند و از عواقب بد آن در ميان اف��راد جامعه اطالع يابند ،بناب��ر فطرت پاکي که
خداون��د در نهاد آنها ق��رار داده از آن آفتها فاصله خواهند گرفت و دامن خويش را به
چني��ن آفتهاي اجتماعي آلوده نخواهند کرد .ص��ادق آل محمد (ع)مواردي از آفتهاي
اجتماعي را چنين فهرست کرده است:
الف) ستم کردن
ب) فريبکاري
ج) خيانت
 .1کافی.ج.1ص.43بحاراالنوار.ج.1ص206
.2میزان الحکمه.ج.5ص306
 .3بحاراالنوار.ج.1ص.17
 .4بحار االنوار.ج.1ص214

 4-1ترغيب به دانش افزايي
يک جوان مسلمان بايد از علوم روز آگاهي کافي داشته باشد .تخصص در کنار تعهد يک
اصل مسلم و ترديد ناپذير در فرهنگ ما است .کساني در عرصه زندگي به اهداف دلخواه
خود ميرسند که با شناخت دانشها و مهارتهاي عصر خود به قلههاي سعادت نائل شده
و ب��ا تعهد و ايمان خويش ،اعتماد افراد جامعه را به خود جلب ميکنند .از منظر حضرت
صادق عليه الس�لام کس��ب دانش و مهارتهاي فني براي يک جوان ضروري اس��ت ،آن
حضرت ميفرمايد:
«ل َ
ب اَنْ ا َ َري ّ
اب منکم اِالّ غادِيا في حالَين :ا ِ ّما عالم ًا او ُمتَ َع ِّلم ًا»3؛ دوست ندارم
ُ
الش َّ
س��ت ا ُ ِح ُّ
يکي از ش��ما جوانان را ببينم؛ مگر در يکي از دو حال :يا دانا يا در حال يادگيري و دانش
اندوزي.
امام صادق عليهالسالم فرمود:
.1وسائل الشیعه.ج.12ص208
 .2در حدیث دیگری آن حضرت طمع نورزیدن وپرخاش نکردن رااز نشانه های یک شیعه کامل شمردند.
ریر َ
الک ِ
لب َوالیَط َم ُعونَ َط َم َع الغَراب(مستدرک الوسائل.ج.12ص69
شیعتُناالیَهرونَ َه َ
.3مشکاه االنوار.ص170و168
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د) تحقير و خوار کردن ديگران
ه) اف گفتن( :نق بزند ،غرغر کند و به اين وس��يله زحمات ديگران را ناديه گرفته و خود
را چيزي پندارد).
و) دشمني ،کينه توزي و اظهار عداوت با برادران ديني
ز)تهمت زدن
ح)داد و فرياد و پرخاشگري
ط) طمع کاري و حرص به دنيا.
«و ان اليظلمه و ان اليغشه و ان اليخونه و ان اليخذله و ان اليکذبه و ان اليقول له اف و
اذ قال له اف فليس بينهما والية و اذ قال له انت عدوي فقد کفر احدهما و اذا اتهمه انماث
االيمان في قلبه کما ينماث الملح في الماء؛  1به برادر ايماني خود ستم ننمايد ،او را فريب
ندهد ،به او خيانت نکند ،او را کوچک نشمارد ،او را دروغگو نخوانید ،به او اف نگويد و
اگر به او اف بگويد (غرغر کنید) واليت بين آن دو قطع ميشود و اگر به برادر ايمانياش
بگويد تو دش��من من هس��تي ،يکي از آن دو کافر [باطني] ميشود و اگر برادرش را متهم
نمايد ،ايمان در قلب او ذوب ميشود مانند ذوب شدن نمک در آب.2».

يرنا َو لَم يَ ْر َح ْم َصغيرنا»1؛ از ما نيست کسي که به بزرگترها احترام
«ليس مِنّا َم ْن ل َ ْم يوقّر َکب ِ َ
و به کوچکترها رحم نکند.
از امام صادق عليهالس�لام نقل شده اس��ت که هرگز امام حسين عليهالسالم جلوتر از امام
حس��ن عليهالس�لام حرکت نميکرد و اگر آن دو باهم بودند هرگز امام حسين عليهالسالم
جلوتر از امام حسن عليهالسالم سخن نميگفت.2.
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 5-1عادت دادن به حسابرسي
يک تاجر زماني در کار خود پيشرفت ميکند که در هر شبانه روز به حساب خود رسيدگي
کرده و سود و زيان معامالت خويش را بداند و گرنه بعد از مدت کوتاهي سرمايه و هستي
خود را از دس��تخواهد داد .جواني ،يک س��رمايه و فرصت بسيار عالي براي هر شخص
ميباش��د .اگر يک جوان به حساب عمر خود رسيدگي نکند و نداند که آيا در مقابل عمر
خويش چه چيزي به دست آورده است ،در آيندهاي نه چندان دور سرمايه معنوي خويش
را به باد فنا خواهد داد .اما اگر به حساب روزانهاش برسد و ببيند که در مقابل هر روز از
دست رفته ،يک قدم به سوي کمال برداشته ،خوشحال شده و آن را تکرار کند و در مقابل
انحطاط فکري و اخالقي غمگين گش��ته و س��عي در جبران آن داش��ته باشد ،بديهي است
که رو به س��وي رش��د و ترقي خواهد نهاد .امام صادق عليه السالم به ابن جندب که يک
جوان فعال و پرشور و با ايمان بود ميفرمايد« :يا بن جندب! حق علي کل مسلم يعرفنا ان
يعرض عمله في کل يوم و ليلة علي نفسه فيکون محاسب نفسه فان راي حسنة استزاد منها
و ان راي سيئة استغفر منها و لئال يخزي يوم القيامة؛  3اي پسر جندب! هر مسلماني که ما
را ميشناسد شايسته است که رفتار و کردار خود را در هر شبانه روز برخود عرضه دارد و
حسابگر نفس خويش باشد تا اگر کار نيکي در آنها ديد ،بر آن بيفزايد و اگر کار بدي در
اعمال خود مشاهده نمود ،از آنها توبه کند ،تا در روز قيامت دچار ذلت و حقارت نشود».
 6-1تعديل حس دوستخواهي
انسان با انس به دوستانش احساس مسرت و لذت ميکند .او در همنشيني با رفيق شفيق،
نش��اط و نيرو ميگيرد و اين يک نياز طبيعي اوس��ت و بايد ارضاء شود .يک جوان در اثر
اين حس به س��مت دوس��تان و همفکران خود کشيده ميش��ود ،او عاشق رفاقت است و
دنبال ارتباط با هم سن و ساالن خود ميباشد .از طرف ديگر بر اثر غلبه احساسات و شور

.1همان
.2وسائل الشیعه.ج.20ص.17
 .3به نقل از تحف العقول

و ش��وق جواني و نپختگي نگرش عقالني ،ممکن است در دام دوستان ناباب و يا صيادان
و ش��يادان بيفتد .از اين رو در انتخاب يک دوست ممکن است دچار مشکالت گردد .امام
جعفر صادق عليه الس�لام دقيقا روي همين نکته انگشت اشارت نهاده و به جوانان چنين
رهنم��ود ميدهد« :االخوان ثالثة :فواحد کالغ��ذاء الذي يحتاج اليه کل وقت فهو العاقل .و
الثاني في معني الداء و هو الحق .و الثالث في معني الدواء فهو اللبيب؛  1دوستان سه دسته
هس��تند .اول :کس��ي که مانند غذا در هر زمان به او نياز هس��ت و او دوست عاقل است.
دوم:کس��ي که [براي انس��ان] مانند بيماري و درد [رنج آور] است ،و او دوست احمق [و
نادان] اس��ت و سوم :کسي که وجودش براي فرد همانند داروي حيات بخش است ،و آن
رفيق روشن بين [و اهل تفکر] است».

 .4بحاراألنوار.ج.75ص237
 .5وسائل الشیعه.ج.20ص17
 .6همان.ج.14ص6
 .7اخالق درخانه.ج.1ص54
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 7-1ضرورت ازدواج
هر جواني فطرتا نيازمند ازدواج است و بايد به اين نياز خدادادي و طبيعي از طريق مشروع
جواب داد .اما بعضي جوانان با بهانه قرار دادن بعضي مش��کالت و سختيها از اين سنت
الهي روي بر تافته و خود را در دام نفس ش��يطاني گرفتار ميکنند .به آنان بايد توجه داده
ش��ود که اين پيمان مقدس در تمام ملتها وجود داش��ته و محبوبترين بنيان نزد خداوند
متعال است .با ازدواج ،شخصيت و ايمان دو جوان کامل میشود.
چيزي که قدر و قيمت عبادت را نزد خدا باال ميبرد اطاعت از خدا و اجتناب از معاصي
است و آنچه ارزش عبادت را کم ميکند ،ارتکاب معصيت است .بنابراين کسي که ازدواج
کرد ،از دو نظر ارزش عبادت او بيشتر و در نتيجه ثواب او زيادتر است:
 .1عمل به سنت 2پيغمبر اکرم (ص) نموده و بدين وسيله اطاعت از
خدا کرده است؛
 .2به واسطهي ازدواج از بعضي گناهان در امان بوده و قهرا از آنها به دور است.
امام صادق (ع)درباره ازدواج فرمود:
3
«م��ن تز ّوج ا َ ْح َر َز نصف دينه َفليتَّق اللهّ فيالنّ ِ
صف اآلخر» ؛ کس��ي که ازدواج کند نيمي از
دين خود را به دست آورده است .پس بايد در مورد نصف ديگر از خدا بترسد .نيز فرمود:
« َر ْک َع ُ
عين َر ْک َع ًة يُ َص ّليها اَعزب»4؛ دو رکعت نمازي که
ت��ان يُ َص ّليهِما ال ْ ُمتَ َزوج اَفضل مِن َس��بْ َ
متأهل ميخواند
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مجرد ميخواند.
برتر است از هفتاد رکعت نمازي که ّ
امام صادق (ع)فرمود :ش��خصي نزد پدرم آمد و از او س��ؤال کرد :فالني! زن داري يا نه؟
گفت :خير .پدرم فرمود :فالني! اگر خدا دنيا و آنچه که در دنيا است به من بدهد و بگويد
يک شب بيزن باش ،قبول نميکنم.1.
علي بن رعاب ميگويد :زراره به خدمت امام صادق (ع)رس��يد .حضرت از او سؤال کرد.
اي زرارة! آي��ا ازدواج کردهاي؟ زراره پاس��خ داد :خير .حضرت فرمود :چه عاملي موجب
ترک ازدواج ش��ما شده اس��ت؟ زراره عرض کرد :من نميدانم ازدواج با اينها (مخالفين)
خوب اس��ت ي��ا خير؟ حضرت فرمود :پس چگونه صبر ميکن��ي و خود را حفظ ميکني
ب��ا اين که جوان هس��تي؟ زراره عرض کرد :کنيز ميخرم .حض��رت فرمود :چگونه نکاح
با کنيزان را خوب ميداني؟ زراره عرض کرد :اگر مش��کلي با آنها داش��ته باش��م آنها را
ميفروش��م .حضرت فرمود :از اين جهت از تو س��ؤال نميکنم .س��ؤال من اين است که
چگون��ه آنها را ب��راي خود خوب ميداني با اين که آنها نيز از مخالفين هس��تند؟ زراره
2
فرمود :آيا امر ميفرماييد ازدواج کنم؟ فرمود :اين مسأله به اختيار شماست.
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 8-1تشويق به نماز
بر اس��اس متون ديني ما نماز عامل کمال انس��ان و حافظ او از آلودگيها و صفات مذموم
و ناپس��ند اس��ت .همچنين اين رفتار معنوي تاثير بسزايي در بيدار کردن روح نظم و حفظ
نظام انسان دارد .نماز تسلي بخش و آرامش بخش دلهاي مضطرب در انسانهاي خسته و
نگران است .نماز شاخص رهروان راه خدا و بهترين وسيله ارتباط صميمانه رب العالمين
اس��ت .تجربه و آمار گواه��ي ميدهد که درصد بااليي از خالفکاران و هنجارش��کنان در
جامعه اس�لامي در خانوادههايي بزرگ ش��دهاند که يا نماز نميخوانند و يا آن را س��بک
ميشمارند .پيشواي ششم جايگاه مهم نماز را در زندگي و رفتار روزانه يک مسلمان براي
اقشار مختلف به ويژه جوانان تبيين نموده و فرمود« :اول ما يحاسب به العبد علي الصلوة
فاذا قبلت قبل منه س��ائر عمله و اذا ردت عليه رد عليه س��ائر عمله؛ [ 3روز قيامت] اولين
چيزي که از بنده محاس��به ميش��ود نماز اس��ت .اگر از او نماز پذيرفته شد ،سائر اعمالش
پذيرفته ميشود اما اگر نماز او رد شد ساير اعمال [نيک] او نيز رد خواهد شد».
آن حض��رت در م��ورد زيانهايي که در اثر دوري از نماز براي انس��ان رخ ميدهد به ابن
جندب فرمود« :ويل للساهين عن الصلوات ،النائمين في الخلوات ،المستهزئين باهلل و آياته
 .1بحارا ُالنوار.ج.72ص166
 .2میزان الحکمه.ج.4ص.273گفتار فلسفی.ج.1ص66
 .3من الیحضر ٌه الفقیه.ج.1ص208

في الفترات اولئک الذين الخالق لهم في اآلخرة و ال يکلمهم اهلل يوم القيامة و ال يزکيهم و
لهم عذاب اليم؛ 1واي بر آنها که از نماز غفلت کنند و در خلوت بخوابند و خدا و آياتش
را در دوران ضعف دين استهزاء کنند ،آنان کساني هستند که در آخرت بهره ندارند و خدا
در روز قيامت با آنان س��خن نخواهد گفت و آنان را تبرئه نخواهد کرد و عذاب دردناک
براي آنهاست ».وهمچنین حضرت درموردتالوت قرآن می فرمایند:
خان��هاي ک��ه يک فرد مس��لمان در آن ق��رآن تالوت ميکن��د ،براي اهل آس��مان نوراني
دي��ده ميش��ود ،همچن��ان ک��ه م��ردم دني��ا در آس��مان س��تاره درخش��ان را
2
ميبينند.

 .1به نقل از تحف العقول
 .2کافی.ج.2ص.610
 .3به نقل از تحف العقول
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 9-1تقويت انديشههاي مثبت
با تقويت تفکر مثبت در جوانان ميتوان صفات نيک و خصلتهاي زيبا را در وجود آنها
ايجاد کرد .آن گاه با فضاسازي مناسب و به وجود آوردن بسترهاي الزم ،آنها را به تکرار
رفتاره��اي مثبت متمايل ک��رده و آن رفتارها را به صورت عادات پايدار در وجود آنان در
آورد .بخشي از انديشههاي مثبت در کالم امام جعفر صادق عليه السالم عبارتند از:
الف) زيارت دوستان و تقويت حس همياري :آن حضرت نيکي به دوستان و ديدار آنان را
برترين عبادت برشمرده و فرمود« :ما يعبد اهلل بمثل نقل االقدام الي بر االخوان و زيارتهم؛
خداوند به چيزي همانندگام برداشتن در راه نيکي به برادران ديني و ديدار و زيارت آنها
عبادت نشده است».
ب) انس با خدا :چه زيباس��ت که جوانان پاک هميش��ه خ��دا را بهترين انيس خود بدانند
و در س��ختيها او را هم��دم و پناهگاه خويش بر گزينند .آن حضرت فرمود« :آنس��و باهلل
واستوحش��وا مما به أس��تأنس ال ٌمترفون؛ [ 3انس��انهاي با ايمان] با خ��دا انس گرفتهاند و
از آنچ��ه که مال اندوزان و دنيا پرس��تان ب��ه آن انس گرفتهاند ،در هراس��ند ».آري آنان از
نعمتهاي خداوندي بهره ميبرند ،اما به آنها دل نميدهند .آنان دلبسته خدا بوده و با ياد
او آرام ميشوند.
ج) پايداري در راه هدف پايداري در راه ايمان و عقيده از عوامل توفيق و پيروزي اس��ت.
يک جوان آن گاه به آرزوهاي مشروع و دلخواه دست مييابد که پشتکار و استقامت داشته
باشد .مهمترين آرزوي هر جوان نيل به سعادت حقيقي و قرب پروردگار  -که جلوه تمام
کماالت ،زيبائيها و خوبيهاست  -ميباشد.
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پيشواي صادق شيعيان فرمود« :لو ان شيعتنا استقاموا لصافحتهم المالئکة و ال ظلهم الغمام
1
و الش��رقوا نهارا و الکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم و لما سالوا اهلل شيئا اال اعطاهم؛
اگر شيعيان ما در راه حق استقامت ورزند ،فرشتگان با آنان دست ميدهند .ابرهاي رحمت
بر آنها سايه ميافکند .مانند روز ميدرخشند ،از زمين و آسمان روزي ميخورند و آنچه
از خدا بخواهند ،به آنها عطا ميکند».
د) دستگيري از افتادگان :معلي بن خنيس ميگويد« :امام صادق عليه السالم در شبي باراني
از خانه به سوي ظله بني ساعده رفت .به دنبال او رفتم ،گويي چيزي از دست او بر زمين
افتاد .حضرت گفت:
ب��ه نام خدا ،خداون��دا آن را به ما بازگردان .به نزديک رفته س�لام کردم .فرمود :معلي تو
هس��تي؟ عرض کردم! آري فدايت ش��وم! فرمود :با دست خود زمين را جست و جو کن،
هر چه يافتي آن را به من بازگردان.
معل��ي ميگويد :نانهاي زيادي روي زمين افتاده بود .يک��ي يکي ،دوتا دوتا پيدا ميکردم
و به آن حضرت ميدادم .کيس��هاي پر از نان همراه آن حضرت بود و از س��نگيني آن را به
زحمت حمل ميکرد .عرض کردم :اجازه دهيد آن را من بياورم؟ فرمود :من از تو شايسته
ترم ،ولي با من بيا .به ظله بني س��اعده رس��يديم .گروهي را ديدم که در خواب بودند .آن
حضرت يک يا دو قرص نان را در زير س��ر آنان ميگذاش��ت .توزيع نان به آخرين نفر که
تمام ش��د ،بازگشتيم .عرض کردم :فدايت ش��وم! آيا اينها شيعه هستند .فرمود :اگر شيعه
بودند حتي در نمک طعام نيز با آنان مواسات و از خود گذشتگي ميکردم.2».
ه) توجه به غذا :يک جوان مس��لمان همچنان که به س�لامت روح خود ميانديش��د ،در
پرورش جس��م نيز کوش��ا اس��ت او فردي ضعيف البنيه ،کس��ل و منزوي نيست بلکه به
بهداشت غذاي خويش در کنار بهداشت روانش توجه دارد .از راه تغذيه صحيح و ورزش
جس��م خود را تقويت ميکند و از راههاي مختلف نش��اط خويش را به دست ميآورد ،اما
در عي��ن حال به حالل و حرام بودن غذايي که ميخ��ورد توجه کامل دارد و آثار مخرب
غذاي حرام و غير مشروع را در وجودش در نظر دارد .امام صادق عليه السالم ميفرمايد:
«شيعتنا ال ياکلون الجري...و اليشربون مسکرا؛ ِ شيعيان ما مارماهي نميخورند ...و شراب
و مسکرات نمينوشند».
و) نيک رفتاري با اهل معصيت :در اصالح رفتار غلط و ناپس��ند ديگران و کس��اني که به
نوعي مرتکب گناه ميش��وند ،بايد ش��يوهاي کارآمد در پيش گرفت و ترس و ياس آنان را
 .1همان..
 .2بااستفاده ازعبارات شهیدمطهری

ارتباط با جوانان
خاصي در جذب و تربيت جوانان داشتند .هشام جواني بود
امام صادق عليهالس�لام توجه ّ
که محضر امام صادق عليهالس�لام را درک کرد و به ش��کوفايي علمي رس��يد .مفضل ابن
عمرو ش��ماري ديگر از جوانان جزو ياران خاص آن حضرت بودند .عدهاي از اهل کوفه
براي امام صادق عليهالسالم نامه نوشتند و به آن حضرت گفتند :مفضل ابن عمر که يکي از
ياران شماست با افراد ناباب و کبوتر باز نشست و برخاست ميکند و با آنها ارتباط دارد.
شايسته است که شما به او دستور فرماييد تا از آنان کنارهگيري کند .حضرت نامهاي براي
مفضل نوش��ت و زرارة ،محمد ابن مس��لم و ابوبصير را مأمور رساندن نامه به مفضل کرد.
حضرت در آن نامه از مفضل خواس��ته بود تا اش��ياء و وسايل بسياري را براي آن حضرت
تهيه نموده ،به خدمتش ارسال نمايد .مفضل پس از خواندن نامه ،نامه رسانان را از محتواي
نامه آگاه س��اخت .آنها گفتند :براي ما تهيه آنها مقدور نيست .مفضل آنها را به صبحانه
دعوت کرد .آنها مش��غول خوردن صبحانه ش��دند .مفضل افرادي را به سراغ ياران جوان
 .1به نقل از تحف العقول .
 .2الکافی.ج.5ص.74
 .3الکافی.ج.5ص.166وبه نقل از اعیان الشیعه.
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در پيوستن به رديف خوبان از ميان برداشت و با نيک رفتاري و اميد دادن ،روحيه شکست
خورده آنان را تقويت نموده و بازسازي کرد.
امام صادق عليه الس�لام فرمود« :ال تقل في المذنبين من اهل دعوتکم اال خيرا ،واس��تکينوا
الي اهلل في توفيقهم 1در مورد همکيش��ان گنه کار خود جز خوبي و نيکي چيزي نگو و از
خداوند توفيق هدايت آنان را بخواهيد».
ز) در انديشه شغل حالل :عبداالعلي بن اعين در يک روز تابستاني بسيار گرم در يکي از
کوچههاي مدينه امام صادق عليه الس�لام را مالقات کرده و به آن بزرگوار عرضه داش��ت:
«فدايتش��وم! با اين مقام و منزلت و رتبهاي که نزد خداوند داريد و خويش��اوندي که با
پيامب��ر براي شماس��ت ،باز هم براي دنياي خويش ت�لاش ميکنيد و در چنين روز گرمي
خود را در فشار و سختي قرار ميدهيد؟! امام در پاسخ فرمود :اي عبداالعلي! جهت يافتن
روزي و درآمد حالل بيرون آمدهام تا از افرادي همانند تو بي نياز شوم.2».
ح) برنام��ه ريزي صحيح در زندگي :امام صادق عليه الس�لام ميفرمود« :فان اهلل يعلم اني
3
واجد ان اطعمهم الحنطة علي وجهها و لکني احب ان يراني اهلل قد احسنت تقدير المعيشة
خدا ميداند که ميتوانم به بهترين صورت نان گندم خانوادهام را تهيه کنم ،اما دوست دارم
خداوند مرا در حال برنامه ريزي صحيح زندگي ببيند».

خود فرس��تاد .آنها به خدمت مفضل رس��يدند .مفضل نامه حضرت را به آنها نشان داد.
طولي نکشيد که آنها همه آنچه را که امام خواسته بود فراهم ساخته ،تقديم مفضل کردند.
آن گاه مفضل رو به حامالن
نامه کرد و فرمود :آيا شما ميخواهيد من اينها را از خود دور کنم؟
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اين است ششمين پيشواي ما
قدي متوس��ط ،صورتي درخش��ان ،مويي س��ياه و مجعد ،بينياي کشيده ،دو طرف پيشاني
بيمو ،بر گونهي او خالي سياه و بر بدن وي خالهاي قرمز..
انساني جليل ،شخصي با ابهت ،به همهي محامد آداب متصف ،از همهي صفات رذيله بر
کنار ،آثار زهد و عبادت از س��يماي او هويدا ،نش��انههاي خلوص و بندگي در وي به حد
اعلي ،دوست و دشمن به برتري او مقر و به عجز و ناتواني خود معترف..
چشم اندازي بيپايان ،دريايي بيکران ،امواجي خروشان علم او ،راستي علم او!.
مغزي بزرگ ،فکري مس��تقيم ،انديشهاي عميق .از او ميپرسند ،همه ميپرسند .ميگويند،
مثل او نميگويند .حمله ميکنند ،شکس��ت خ��ورده به عقب بر ميگردند .خطا ميگويند،
صواب ميش��نوند .مرکز اوست .محور اوس��ت .اگر امضا کرد ،درست است .اگر رد کرد،
نادرست است .تأملي در کار نيست ،مگر براي اينکه طرف بيشتر تشنه شود.
دانايان در مقابل او نادان ،استادان در برابر وي شاگرد ،هر چه
ندانند او داند و بياموزد و هر چه نفهمند او درک کند و بفهماند.
هر که او را ميش��ناخت که ميش��ناخت .و هر که او را نميش��ناخت از همان دم که لب
ميگشود و سخن آغاز ميکرد ،ميگفت« :به يقين اين مرد ،عالم اهلبيت ،جعفر بن محمد
است ».
در حضر ،خانهي او مرکز فضيلت و محضر او دانش��گاه علوم و خود او براي استفادههاي
علمي انگشت نما بود .هر محققي براي رفع اشکال خود در برابر او زانو ميزد و هر تازه
واردي به منظور کسب فيض به سوي او هدايت ميشد. .
هنگامي که آهنگ س��فر ميکرد و به راه ميافتاد ،گويي کارواني از دانش و بينش است که
به راه افتاده ،و دايرة المعارفي از فنون است که در وجود يک انسان گرد آمده است.
هر جا که وارد ميشد ،محل تجمع تشنگان علم وادب ميگشت ،و هر کجا که مينشست
دلباخت��گان مع��ارف و کماالت دور او حلقه ميزدند .جايي نب��ود که از پرتو نور دانش او
بيفروغ ماند ،و عاشق علمي نبود که از فضيلت او کامياب نشود. .
موقعي که به مکه مش��رف ميش��د ،از خدا چنان سخن ميگفت که گويي کعبهي صامت،

 -1جوان و امام صادق
نگاه مهربان امام صادق(ع) به جوانان ،همراه با بزرگداش��تش��خصيت،تکريم استعدادها
و صالحيته��ا ،احت��رام به نيازها و توجه به قلبهاي پ��اک و زالل آنان بود و اقبال جمع
جوانان به س��وي امام(ع) فرايند عملکرد و رفتار متين ،محبتآميز ،حکيمانه و سرش��ار از
خلوص و عاطفه آن حضرت بود ،بدان حد که س��خنش بر اريکه دل آنان مينشست،زيرا
گرايش جوان به خوبي ،نيکي و زيبايي بيشتر و سريعتر از ديگران است .پديدهاي که امام
بدان اشاره نموده ميفرمايد:
«انهم اسرع الي کل خير» . 1
جوانان زودتر از ديگران به خوبيها روي ميآورند.
رفتار و سخن امام صادق(ع) ترجمان حقيقي اين گفته رسول خدا(ص)است که فرمود:
«اوصيکم بالشبان خيرا ،فانهم ارق افئده» سفارش ميکنم شما را که ،با جوانان به خوبي و
نيکويي رفتارکنيد ،چرا که آنان نازک دل و عاطفيترند.
امام ضمن توجه به روح لطيف و احساس آرماني جوانان ،يارانو نزديکان خود را نيز به
 .1بحاراالنوار.ج.23ص236
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براي حاجيان به سخن آمده و خداي ناديده در برابر ديدگان آنان مجسم شده است فضاي
عرفات و مشعر و مني به آواز و بيان او آشنا بودند .و آن بيابانهاي مقدس صداي تکبير و
تهليل او را تشخيص ميدادند.
پرسشهاي آزمايشي را چنان مفصل و روشن پاسخ ميگفت ،که سؤال کنندگان را شرمنده
و از س��ؤال پشيمانشان ميکرد .س��ؤال کوچکي را به نحوي شرح و بسط ميداد که سائل
مات و مبهوت ميشد ،و با خود ميگفت« :آيا ميشود انسان تا اين اندازه در علوم و فنون
مختلف اطالعاتي دامنهدار داشته باشد؟» .
اش��خاصي را که به خيال خود معلومات داشتند و در مقابل وي خود را کسي ميدانستند،
در ميدان س��نجش دانش ،چنان بر زمين ميکوبيد که هيچگاه نميتوانس��تند در مقابل وي
عرض وجود کنند. .
م��ردم متکبر که دس��تورات دي��ن را بازيچه فرض ميکردند و آنها را وس��يلهي رهبري و
گردآوري مردم عوام ميدانس��تند و ش��أن خود را باالتر از آن ميپنداش��تند که زير بار آن
تکالي��ف برون��د ،چنان مجاب و قانع ميکرد که تا آخر عمر روي اعتراض نداش��تند ،و به
فکر ايراد گرفتن و پرسيدن از وي نميافتادند .
آري ،اين است ششمين پيشواي ما ،امام صادق عليهالسالم!

دقت و توجه در اين نکات رهنمون ميس��اخت .از جمله ،يکي از ياران امام به نام «مؤمن
طاق»  1براي پيامرس��اني و تبليغ دين ،مدتي را در ش��هر بصره گذراند .وقتي که بهمدينه
بازگشت ،خدمت امام صادق(ع) رسيد ،حضرت از او پرسيد:
به بصره رفته بودي؟
آري!
اقبال مردم را به دين و واليت چگونه ديدي؟
بخدا اندک است! ميآيند ولي کم!!
جوانان را درياب ،زيرا آنان به نيکي و خير از ديگران پيشتازترند.
گزيدهاي از منشور جوان را در انديشه صادق آل محمد(ص) مرورمينماييم:
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 1-2کوچ عصر
جواني «فرصت نيکو» و «نس��يم رحمت» اس��ت که بايد به خوبي از آن بهره جس��ت و با
زيرکي ،ذکاوت و تيزبيني آن نعمت خداداد را پاس داشت; زيرا که اين فرصت« ،ربودني»
و «رفتني» اس��ت و ضايع ساختن آن ،چيزي جز غم ،اندوه و پشيماني را براي دوران پس
از آن به ارث نميگذارد.
زندگي کوتاه اس��ت و راه کار دراز و فرصت زود گذر! تنها س��رمايه يگرانبهاي ما وقت
است که بازگشتي ندارد ،از اين رو بزرگترين فن بهتر زيستن ،بهره جستن از فرصتهاي بي
نظيري است که بر ما ميگذرد;اين سخن امام صادق(ع) را بايد جدي گرفت:
«من انتظر عاجله الفرصه مواجله االس��تقصاء سلبته االيام فرصته،الن من شان االيام السلب
و سبيل الزمن الفوت».2
به هرکس فرصتي دست دهد و او به انتظار بدست آوردن فرصت کامل آنرا تاخير اندازد،
روزگار همان فرصت را نيز از او بربايد ،زيرا کار ايام ،بردن است و روش زمان ،از دست
رفتن.
2-2رنگ خدا
آدمي با ورود به دوران جواني به دنبال «هويت» جديدي ميگردد;آن احساس نسبت ًا پايدار
از يگانگي خود ،از اين که« :من که هستمو که بايد باشم؟» که دستيابي به آن ،به فرد امکان
 .1محمدبن علی بن نعمان معروف به(ا َ
حول)و(مومن الطاق)ازبزرگان شیعه وازیاران دانشمندامام -صادق(ع)وامام کاظم(ع)
َ
بوده است.خاطره مناظرات اوباابوحنفیه بسیار زیبا وماندگاراست وامام بسیار اورا دوست می داشتند
 33 .2بحار االنوار.ج.78ص268

ميدهد کهارتباطات خود را با خويشتن ،خدا ،طبيعت و جامعه تنظيم دهد.
در اين مرحله هويتيابي نقش «آگاهي و بينش» بس��يار مؤثر و کارس��از بوده ،بر «رفتار و
عمل» پيش��ي دارد ،در اين دوران ،ممکن است سرگرداني در هويت سبب گردد که جوان
نس��بتبه کيس��تي خود و نقش اجتماعي خود دچار ترديد گردد و اين شک ضمن برهم
زدنهماهنگي و تعادل رواني ،او را به «بحران هويت» بکشاند،بحراني که جوان به پيرامون
اهداف بلند مدت ،انتخاب شغل،الگوهاي رفاقت ،رفتار و تمايل جنسي ،تشخيص مذهبي،
ارزشهاياخالفي و تعهد گروهي با ترديد و شک خواهد نگريست.
در ش��کل دهي هويت« ،معرفت ديني» نقش مهمي را ايفا ميکند و درواقع ،دين ميتواند

 .1روانشناسی نوجوان.صص122و123
 .2سوره بقره /2آیه 138
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تکيه گاه جوان و رهايي دهنده او از اين بحران باش��د; البته «دانش»« ،کار و تالش» نيز در
ساماندهيهويت او کارساز است. 1
بنابراي��ن ،جوان بايد رنگ خدايي گيرد تا هويت��ش خدايي گردد«،دين» همان «رنگ خدا»
اس��ت که همگان را بدان دعوت ميکنند( :صبغ ه اهلل و من احس��ن من اهلل صبغه ;)2رنگ
خدايي (بپذيريد!) وچه رنگي از رنگ خدا بهتر اس��ت؟ امام صادق(ع) درباره ي آيه فوق
ميفرمايد:
«مقصود از رنگ خدايي همان دين اسالم است».
دين به انگيزه جوان در بنا و آراس��تن هويت او پاسخ ميدهد ،چرا که آدمي داراي عطشي
است که فقط با پيمودن راه خدا فرو مينشنيد ; از اين رو امام صادق(ع) ،يادگيري بايدها
و نبايدها و انديشههاي سبز دين را از ويژگيهاي دوران جواني ميداند و گاه نسبتبه آن
دسته از جواناني که «علم دين» نميدانند و درپي آن نميروند ،رنجيده خاطر ميگردد.
 3-2قرائت معتبر دين
دين اس�لام ،همان روش زندگي اس��ت که ميان زندگي اجتماعي و پرستشخداي متعال
پيوند ميدهد و در همه ي اعمال فردي و اجتماعي برايانس��ان مس��ووليت خدايي ايجاد
ميکند ،که اين مجموعه عقايد و دس��تورهاي علمي ،اخالقي ،س��بب خوشبختي انسان در
اين سرا و سعادتجاويد در جهان ديگر ميشود.
فهم از دين چگونه است؟ و جوان دين خود را از که بجويد؟!
آيا هرکس ميتواند به فهمي از دين برسد؟!
آيا هر فهمي از دين ،صواب و پسنديده است؟!
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آيا «فهم ديني» فهم نسبي است و هيچ فهم ثابتي وجود ندارد؟!.1
و يا آن که يک تفسير و قرائت رسمي از دين وجود دارد.
پ��س از رحلت رس��ول اکرم(ص) ،مکتباهلبي��ت(ع) به عنوان «ثقل اصغ��ر» در جايگاه
حقيقي دين خوش درخشيد ،و ليکنافراد و گروههايي نيز به عللي!! در برابر اين انديشه
ق��رار گرفته ،با طرح «قرائت مختلف از دين» به مقابله با معارفمعصومان عليهم الس�لام
ف اسالمي ما هميشه شاهد عرصه گرداني و
پرداختند و مع االس��ف تاريخ فرهنگ و معار 
فريب افکار عمومي از سوي خالقان ديدگاههاي ديني بود.
در عصر امام صادق(ع) فراي از رواج مکاتب الحادي و هجومانديشههاي يوناني و ايجاد
نهضت ترجمه ،ديدگاهها و نظرياتگوناگوني در چارچوب «قرائتهاي ديني» طرح گرديد،
حتي برخي از ارباب فرق که خود مدتي در محضر پيشواي ششم شاگردي کرده بودند،به
ط��رح ديدگاه خويش و عنوان دي��دگاه برتر و صواب پرداختند و در مقابل منادي ،احياگر
و متولي قرائتحقيقي دين ،امام صادق(ع)،ايس��تادگي کردند و گروهي را به سمتخود
کشاندند.
امام در برخورد با اين ديدگاهها ،خود به افشاي آنها پرداخت و از سويي به تربيتشاگردان
همت گمارد تا آنان در عرصههاي مناظر ه و گفتگو به بافتههاي ايشان پاسخ گويند.
نکتهاي که بسيار دل امام را ميآزرد ،توطئه جذب جوانان از سوياين فرقههاي منحرف،
اما مدعي اسالم بود ،به عنوان نمونه ،امام صادق(ع) جوانان را از گرايش به دو فرقه مطرح
آن عصر ،مرجئه  2و غالت 3بر حذر ميداشت .امام ميفرمود:
«بر جوانانتان از غالت برحذر باش��يد که آنها را به فس��اد نکشانند;زيرا غالت پستترين
خلق خدا هستند ،اينان ظمتخداي را کوچک ميکنند و ادعاي ربوبيت و خدايي را براي
بندگان او قائلهستند.4».
ام��ام با اصل قرار دادن پيش��گيري ،ارائ��ه دقيق دين حقيقي وبرگرفت��ه از مکتب اهلبيت
عليهم السالم را به جوانان توصي ه ميکردند تا راه را بر راهزنان انديشه جوانان سد نمايند،
ت ميفرمود:
حضر 
«جوانان را دريابيد! به آنان حديث و دين بياموزيد ،پيش از آنکه مرجئه بر ش��ما پيش��ي
گيرند.5».
 .1امروزه ( بحث قرائت های مختلف از دین) ریشه در نگاه نسبی گرایی به دین دارد که همان منشأ هرمنوتیکی است
 .2فرهنگ فرق اسالمی.صص406/401
 .3همان.صص347/344
 .4سفینه البحار.ج.2ص334
 .5المحاسن.ص605

امام صادق(ع) همچنين جوانان را مخاطب خود ساخته مي فرمايد:
اي گروه جوانان! از خدا پروا کنيد و نزد روس��ا(ي منحرف) نرويد،واگذاريدش��ان تا (از
جاي��گاه بافتن��ي خود بيفتند و) به دنباله رو تبديل ش��وند ،آنان را به جاي خدا همدم خود
نگيريد ،به خدا س��وگند که من براي ش��ما از ايشان بهترم .آنگاه با دست خود به سينهاش
1
زد.
نتیجه گیری
س��خنان و گفتههاي نغز امام صادق(ع) روح و جان را قوت بخشيده،منش��ور دستورهاي
زندگي و س��عادتمندي آن است .اميد اس��ت جامعه جوان و پرنشاط ،هندسه شخصيت و
هويت خود را در پرتو معارف اينامام(ع) ترسيم کرده ،خود و جامعه را در سيره و منش،
در مس��ير تحقق آرمان جامعه ديني و مدينه آرماني اهلبيت عليهم الس�لام س��مت وس��و
بخش��د.به امید اینکه همه مامس��لمانان ازبندگان مخلص درگاه حضرت حق وسربازهای
مهدی موعود(عج) باشیم.

 .1نور الثقلین.ج.2ص191
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منابع :
.1قرآن کریم
.2الحرانی،عن آل الرسول حسن بن علی شعبة،تحف العقول،تحقیق:علی اکبر غفاری.
ّ
.3الحویزی،عبدعل��ی ب��ن جمعه،نور الثقلین ،/مصحح :سیدهاش��م رس��ولی محالتی ،قم،
نشراسماعیلیان1370،ه ش.
.4برقعی،ابوجعفراحمدبن محمدبن خالد،المحاسن،دارالکتب ِأِالسالمیة،بی تا،تهران.
.5بیابانگرد ،اسماعیل ،روانشناسی نوجوان.
.6حرعاملی ،ش��یخ محمد ،وسائل الشیعه ،مترجم :علی افراسیابی ،مکتبة االسالمیة ،تهران،
1403ه ق.
.7فلسفی،محمدتقی،گفتارفلسفی ،دفترنشرفرهنگ اسالمی ،چاپ دوم1386 ،ه ش.
.8قمی،صدوق،من الیحضره الفقیه،مترجم:علی اکبرغفاری,محمدجواد صدربالغی،صدوق.
.9کلینی رازی/ابوجعفر،کافی،دارالکتب االسالمیة،چاپ دوم1389،ه ق.
.10مجلسی،محمدباقر ،بحاراالنوار ،مترجم :موسی خسروی ،کتابفروشی اسالمیه-1037« ،
1110ه ق» ،تهران.
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.11محمدی ری ش��هری ،محمد ،می��زان الحکمة ،مترجم :حمیدرضاش��یخی ،چاپ اول،
دارالحدیث ،قم1377،ه ش.
.12مشکور،جواد،فرهنگ فرق اسالمی.
.13مظاهری،حسین،اخالق درخانه،چاپ هفتم،نشراخالق،قم1374ه ش.
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تعلیم و تربیت از دیدگاه امام صادق علیه السالم

چکیده
در پژوهش حاضرتعلیم و تربیت اخالقی از دیدگاه امام صادق(ع) مورد بررسی قرار گرفته
است.انسان گل سرسبد جهان آفزینش خداوند متعال است که در نیکوترین صورت(وجه)
آفریده ش��ده است لقد خلقنا االنسان فی احس��ن التقویم (سوره تین آیه  )4او دارای ابعاد
وجودی متنوع اس��ت که برای ش��کوفا شدن و متعالی شدن این ابعاد و استعدادهای نهانی
احتی��اج به تربیت دارد و در این میان پرورش فضائل اخالقی یکی از مهم ترین و در عین
حال مش��کل ترین کار اس��ت و انجام این کار از هدف های مهم و واالی رسالت پیامبران
خدا بوده اس��ت تا انسان را در مسیر کمال که علت غایی آفرینش است قرار دهند چنانکه
رس��ول گرامی اسالم (ص) فرموده اند فلسفه بعثت ایشان هم تکمیل مکارم اخالقی بوده
است و قرآن کریم نیز بعثت تمام انبیا را تعلیم و تربیت و تزکیه بشر یاد کرده است(سوره
جمعه آیه  )2اخالق و تربیت اخالقی از دیر باز مورد توجه اندیشمندان بشری و پیشوایان
دینی بوده اس��ت .قسمت اعظم آموزه های دینی اس�لام ،یهود ،مسیحیت و دیگر ادیان را
اخالقیات و قسمت بیشتر فعالیت های اولیای دین های مختلف را تربیت اخالقی تشکیل
.1طلبه سال دوم مدرسه ریحانه
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ریحانه حسینی جبلی

1
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می دهد.عمده ترین یافته ها عبارتند از  :تعیین اهداف تربیت  ،امام صادق (ع) و تعلیم و
تربیت مسلمانان و تشویق مردم به تفکر است.
کلید واژه ها:امام صادق (ع)  ،اخالق  ،تربیت اخالقی  ،اصول تربیت.
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مقدمه
بعد از انبیا و اوصیای الهی ،فالس��فه و اندیش��مندان مختلف اعم از پیروان مکاتب الهی و
پیروان مکاتب مادی هر یک با بینش و اهداف خاص خود از تربیت و اخالق سخن گفته
و به طرح سوال تردید آمیز نسبت به ضرورت تربیت اخالقی و ارزشی می پردازند و عده
ای دیگر امکان تربیت اخالقی و ارزش��ی را منتفی می دانند .به عنوان مثال در قرن پنجم
پیش از میالد سوفس��طائیان از اخالق س��خن می گفتند اما نه در تائید آن بلکه می گفتند
اخالق زنجیری است که ضعفا برای به بند کشیدن اقویا ساخته اند.
نخس��تین فیلسوفی که در تائید اخالق س��خن گفت و به انسان و مسائل انسان توجه کرد
سقراط بود که به نحو نظام دار فلسفه اخالق را بنا نهاد.
از دیدگاه اس�لام پرورش فضائل اخالقی یکی از مهم ترین اهداف واالی رسالت پیامبران
خدا بوده اس��ت تا انسان در مس��یر کمال که علت غایی آفرینش است قرار گیرد و فلسفه
ش��ریعت اس�لام و آداب و احکام الهی همانا تکامل انس��ان و جاودانگی اوست که جز با
تخلق به اخالق فاضله میسر نیست .اسالم مکتبی است جامع و واقع گرا که در آن به همه
جوانب نیازهای بشری توجه شده است.
در این رابطه س��وال پژوهش��ی زیر مطرح می ش��ود :مبانی ،اصول و روش های تعلیم و
تربیت اخالقی از نظر امام صادق(ع) کدامند؟
روش پژوهشی حاضر از نوع کتابخانه ای است.
آنچه در پيش رو اس��ت ،نگاهي اس��ت به اه ّميت و جايگاه اخالق از ديدگاه رئيس مکتب
جعفري ،حضرت صادق عليهالس�لام .اميد اس��ت ره توشهاي باش��د براي همه کساني که
دوست دارند بر اساس اخالق اسالمي رفتار کنند و زينت اهل بيت عليهمالسالم باشند.
تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت یکی از مهمترین هدفهای عالی پیامبران بوده اس��ت .تا انس��ان به کمال و
هدف خلقت نایل شود .فالسفه و دانشمندان حتی پیروان مکاتب مادی و الحادی با روش
و بینش خویش از تعلیم و تربیت سخن گفتهاند .تربیت به معانی رشد دادن و رفع موانع
جهت ش��کوفایی استعدادها به سوی کمال است .تعلیم بدون تربیت موجب سقوط انسان

 .1قرآن کریم؛ سوره علق5
 2قرآن کریم؛ سوره بقره13
 3قرآن کریم؛ سوره علق5
 .4قرآن کریم؛ سوره بقره 921
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خواهد ش��د .با نگاهی به گذشتة بش��ر مقطعی از تاریخ را نمیتوان یافت که خالی از این
دو عنصر مهم باش��د؛ پیشینة چین ،هند ،ایران ،اروپا و  ...شاهد صدق این مدعاست قرآن
کریم س��ند مدون تعلیم و تربیت اس��ت که با کالم ( َع َّل َم اْإلِن ْسانَ َما ل َ ْم یَ ْع َل ْم) ،1بر بشر نازل
گردید .رش��د فردی و اجتماعی،غلبه بر طبیع��ت و  ...از ضرورتهای مهم بحث تعلیم و
تربیت هس��تند .با توجه به اینکه هر مکتبی بر پایة مبانی خاص خود ،یعنی زیر س��اخت
فلس��فی و اعتقادی خود به تربیت انس��انها میپردازد ،شناخت این مبانی از دیدگاه اسالم
برای دس��تیابی به نظرات تربیتی اس�لام ،اجتناب ناپذیر اس��ت .در واقع بدون تبیین مبانی
تربیت نمیتوان از اهداف آن سخن گفت.
واژهشناسی
مبانی ،جمع مبنا و به معنای پایه و بنیان میباش��د .در اصطالح علم تعلیم و تربیت ،مبانی
زیر ساخت اعتقادی ،فلسفی و نوع شناخت هر مکتبی از مبدأ هستی ،جهان و انسان است.
بنابر این ،اهداف ،خط مش��ی و ش��یوههای عملی در هر زمینه باید بر اس��اس مبانی بنیان
نهاده ش��ود و در واقع امتیاز هر مکتبی به مبانی آن بس��تگی دارد .تعلیم به معنای آموختن،
یعن��ی انتقال معلومات از معلم به متعلم اس��ت و در تعری��ف آن گفتهاند :پرورش نیروی
فکری و بُعد عقالنی انس��ان و به تعبیر دقیقتر فراهم آوردن زمینه برای رش��د و شکوفایی
استعدادهای ذهنی انسان و یا ایجاد خالقیت و ابتکار در فکر و نیروی اندیشه انسان است.
آن گونه که از آیات قرآن بر میآید ،تعلیم موهبت ارزش��مندی اس��ت که خداوند از آغاز
خلقت به انسان ارزانی داشته و بعثت پیامبران برای تکمیل و توسعه آن بوده استَ ) :و َع َّل َم
ْ ِ ْ َ 4
تاب َو الحک َمة
آ َد َم ا ْ َأل ْسما َء ُک َّلها) َ ، 2ع َّل َم اْإلِن ْسانَ َما ل َ ْم یَ ْع َل ْم 3و ( َو یُ َع ّل ِ ُم ُه ُم ال ْ ِک َ
تربیت مصدر باب تفعیل از مادة (ربی ،یربو) به معنای رش��د اس��ت و تربیت یعنی رش��د
دادن .معنای اصطالحی تربیت عبارت اس��ت از رش��د دادن و یا فراهم کردن زمینه رشد و
شکوفایی استعدادها و به فعلیت رساندن قوای نهفته یک موجود و بدین ترتیب ،تربیت به
انس��ان اختصاص ندارد و در مورد هرموجودی که قابلیت رش��د داشته باشد ،صادق است
و هرگاه در مورد انس��ان به کار رود ،کلیة ابعاد وجودی وی را شامل میگردد.بحث تعلیم
و تربیت از مباحث مورد تکریم مکاتب مختلف دنیا است؛ اما ذکر این نکته الزم است که
این همه تحلیل و تکریم مربوط به علمی است که فالح و صالح فرد و جامعه و سعادت
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جهان��ی و جاوید انس��انها را به ارمغان آورد ،نه هر تعلی��م و تربیتی.علم را میتوان کمال
دانست ،اما نه به طور مطلق؛ بلکه علمی که وسیلهای برای رسیدن به کمال اصیل باشد ،اما
اگر در جهت ضد کمال از آن بهرهبرداری شود ،مقدمة نقص و سقوط انسان خواهد بود.
بنابرای��ن تم��ام ارزشها ،مخصوص علمی خواهد بود که همانند ابزاری در مس��یر تکامل
انسان قرار گیرد .در تأیید این کالم ،اعتراف و فریاد متفکران دلسوز جهان ،همه جا رسیده
که بدبختیهای بشر امروز معلول علم بدون معنویت و اخالق و تعلیم بدون تربیت است
و تربیت علمی خالص ،انس��انی تک بعدی س��اخته اس��ت که به ش��دت جامعه را تهدید
میکند.ویل دورانت مورخ معروف میگوید :ما ملتی هس��تم که صدها هزار مدرسه داریم،
اما به س��ختی میتوانیم عدة انگشتش��ماری از مردان تربیت یافته پیدا کنیم  . ...تربیتی که
فقط علمی باشد ،محصولش جز ابزار ،چیزی نیست و شخص را با زیبایی بیگانه میسازد.
پیشینه
بررس��ی تاریخ تعلیم و تربیت به معنای بررسی حول عقاید و نهادهای آموزش و پرورش
در همة ادوار و اقوام ،کار عظیمی اس��ت؛ به همی��ن دلیل به تحول تعلیم و تربیت تنها در
عرصههایی اشاره میکنیم که به گونهای با نظام تعلیم و تربیت اسالم در ارتباط بودهاند.
تعیین اهداف تربیت
چنانکه گفته ش��د ،مبانی تعلیم و تربیت عبارت اس��ت از اندیش��هها ،افکار و نگرشهای
مربوط به معرفتشناس��ی ،جهان شناسی ،انسانشناسی و ارزششناسی و در کل ،موقعیت
انس��ان ،امکانات و محدودیتهای او را نشان میدهد و دربارة ضرورتهایی که حیات او
پیوسته تحت تأثیر آنهاست بحث میکند.
توجه به نیازهای انسان که موضوع تربیت است ،همواره منبعی مهم و بلکه تنها منبع برای
انتخاب و گزینش غایات تربیتی بوده اس��ت .منابعی که در ش��ناخت این نیازها مؤثرند سه
دس��ته میباش��ند :علم ،فلسفه ،دین.هر یک از این س��ه منبع میتواند مبنایی برای گزینش
و انتخاب اهداف تربیتی و رفع نیازهای انس��ان باش��د.البته ش��ناخت استعدادهای آدمی و
تمام ش��ئون وجودی او ،مستلزم بهرهگیری از هر سه منبع است و تمسک به یکی از آنها
نمیتواند پاسخگوی تمام نیازهای انسان باشد .بدین لحاظ ،استحکام بنیانهای تربیتی تنها
در صورتی حاصل میشود که به تمام مبانی وجودی انسان توجه شود و از هر سه منبع به
تناسب برای رفع نیازهای وی و ارائه راهکارهای تربیتی استفاده گردد.
اسالم و تعلیم و تربیت
برای بررسی نظام تعلیم و تربیت در اسالم باید به اوضاع فرهنگی و تربیتی عربستان قبل از
اس�لام نگاهی داشت .پیامبر اسالم (ص) در دهة اول قرن هفتم میالدی به رسالت مبعوث

مرزهای مسائل شرعی محدود نبود؛ بلکه علوم مادی و طبیعی را درنوردید .این شمول و
جامعیت باعث ش��د که فرهنگ و تمدن اس�لام در نقطة اوج و عصر طالئی قرار گیرد ،به
این صورت که از اواخر قرن سوم هجری تا نیمة قرن نهم تقریب ًا در همة شاخههای علوم
مختلف ،تمام دانشمندان ،مسلمان بودند! متأسفانه این راه ادامه نیافت و پس از آن ،دوران
رکود و بی حرکتی در علوم و ازجمله تعلیم و تربیت پدید آمد.
بحث تعلیم و تربیت ،بحث ساختن انسان است .یک مکتب که دارای هدفهای مشخص
.1قرآن کریم،سوره علق5 ،4 ،3،1،
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گش��ت.دو دولت متمدن آن زمان یعنی روم و ایران ،دارای نظام تعلیم و تربیت طبقاتی و
فاقد آرمان اخالقی صحیحی بودند و همچنین به اوضاع نابسامان تعلیم و تربیت در اروپا
و غوطهوری مردم در جهل و خرافه اشاره شد.
هنگام بعثت پیامبر اس�لام (ص) کمتر نش��انی از آموزش و پرورش در عربس��تان وجود
داش��ت و ش��عر جاهلی که تج ّلی نظام تعلیم و تربیت عرب بود ،از عشق ،شراب ،جنگ،
مذمت زنان و  ...آکنده بود.در آس��تانة قرن هفتم میالدی با درخشش خورشید بعثت ،دفتر
اس ِم َرب ّ ِ َ
ک
تعلیم و تربیت به گونهای دیگر ورق خورد .نخستین آیات وحی با خطاب (اقْ َرأْ ب ِ ْ
ال َّ ِذی خَ َلقَ  ...اقْ َرأْ َو َرب ُّ َ
ک ا ْ َأل ْک َر ُم ال َّ ِذی َع َّل َم بِال ْ َق َل ِم َع َّل َم اْإلِن ْسانَ َما ل َ ْم یَ ْع َل ْم) 1نازل شد و به
این ترتیب تعلیم و تربیت منشأ الهی یافت.
این آیات به عنوان س��ند مدون تعلیم و تربی��ت بر دو عنصر بنیادین تعلیم و تربیت؛ یعنی
کسب دانش معرفت از یک سو و تعالی روح و کمال انسانی از سوی دیگر تأکید میکند.
ب��ا مطالع��ة اجمالی این کتاب ب��زرگ میبینیم که بخش عمدة آن به طور مس��تقیم دربارة
مباحث تربیتی است و بخشهای دیگر هم وجهة تربیتی دارند .خانه ،به عنوان کانون نشر
معارف دین میان مسلمانان قدمت تاریخی دارد؛ مکتب و مسجد نیز از مراکز مهم تعلیم و
تربیت به شمار میرفتند .مسلمانان بحثهای جستجوگرانة خود را از قرآن آغاز کردند که
مهمترین و نخستین سند مدون تعلیم و تربیت است .کتابت ،قرائت ،تفسیر قرآن و علومی
مانند تاریخ ،اخالق ،کالم ،فیزیک ،ریاضی ،شیمی و ...
حاصل تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم شیوة تربیت خاص قرآن کریم است.تدوین کتاب آداب
المتعلمین توسط محمدبن سخون تونسی قرن  3ﻫ نشان میدهد که آموزش و پرورش به
صورت یک سیس��تم در آمده بود .آداب المتعلمین و اخالق ناصری از خواجه نصیرالدین
طوسی قرن  7ﻫ نیز در خور ذکر است.
خواجه از فن تربیت به عنوان ش��رف صناعات نام میبرد .البته نظام آموزش اس�لامی به

است و مقررات همه جانبهای دارد و به اصطالح ،سیستم حقوقی ،اقتصادی و سیاسی دارد،
نمیتواند سیس��تم آموزشی خاصی نداشته باش��د؛ زیرا مکتبی که میخواهد در بین مردم،
ی��ک نظام خاص را پیاده کند ،به طور قطع اینها را برای انس��ان میخواهد؛ اعم از اینکه
فرد انس��ان هدف باشد یا جامعة انس��انی .بنابراین اهمیت موضوع تعلیم و تربیت در چند
بُعد قابل طرح است:رشد فرد  ،رشد اجتماع  ،سرایت فرهنگ و غلبه بر طبیعت انسان.
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پاسدار حریم والیت
حض��رت صادق عليهالس�لام ،رئيس مکت��ب جعفري که نام مبارک��ش «جعفر» و کنيهاش
مکرمهاش «ام فروه» ميباشد ،در
«ابوعبداهلل» و پدر بزرگوارش امام باقر عليهالسالم و مادر ّ
هفدهم ربيع االول سال  83هجري قمري در مدينه منوره چشم به جهان گشود.
آن حضرت در س��ال  114هجري به امامت رسيد و دوران امامت آن حضرت با حکومت
چند تن از خلفاي اموي و عباسي هم زمان شد که عبارتاند از:
 .1هشام بن عبد الملک ( 105ـ  125ق)؛
 .2وليد بن يزيد بن عبدالملک ( 125ـ  126ق)؛
 .3يزيد بن وليد بن عبدالملک ( 126ق)؛
 .4ابراهيم بن وليد بن عبدالملک ( 70روز از سال  126ق)؛
 .5مروان بن محمد مشهور به مروان حمار ( 126ـ  132ق)؛
 6ـ عبد اهلل سفاح ( 132ـ  137ق)؛
 .7ابوجعفر منصور دوانيقي ( 137ـ  158ق).
آن حضرت در بيست و پنجم شوال  148در سن  65سالگي توسط منصور دوانيقي مسموم
و در مدينه به شهادت رسيد و در قبرستان بقيع به خاک سپرده شد.1دوران  34ساله امامت
آن حضرت یک فرصت طالیی بود تاکام تش��نگان معارف ناب الهی را از زالل سرچشمه
وحی س��یراب س��ازد .از این رو تمام برخوردهای آن بزرگوار با افراد و گروه ها آموزنده
بود.سلوک علمی امام صادق(ع) طی این چند سال( 34سال) برخورد شایسته یک استاد را
با ش��اگردان خود به زیباترین وجه ترس��یم می کند .تاریخ زندگی برخی یاران و شاگردان
امام صادق(ع) و تعبیرات بسیار زیبایی که آن حضرت در حضور و یا در غیاب آن ها می
فرمود ،به خوبی نش��انگر آن اس��ت که امام تا چه حد آنان را مورد تش��ویق و احترام قرار
می داد .در میان یاران امام صادق(ع) ش��اگردان جوانی حضور داشتند .یکی از این جوانان
 .1مروج الذهب ،علی بن حسین مسعودی ،ج ،3ص .792

هش��ام بن الحکم بود که به گفته ش��یخ مفید(ره) آن چنان در نزد امام مقام و منزلت داشت
که گاهی برخی را به شگفتی وا می داشت .وی می نویسد :روزی هشام بن الحکم در منا
بر آن حضرت وارد ش��د در حالی که تازه جوانی بیش نبود و در آن مجلس بزرگان ش��یعه
همانند :یونس بن یعقوب ،حمران بن اعین و ابوحمزه احول حضور داش��تند .در حالی که
از تمامی حاضران کوچک تر بود ،امام صادق(ع) او را بر همگان مقدّ م داش��ت .همین که
امام دریافت که احترام به هشام بر ّ
حضار گران آمده است ،فرمود :این جوان با قلب ،زبان
1
و دستش یاری کننده ماست

علوم و معارف به نسلهاي بعد ،نام تعدادي از آنان را ذکر ميکنيم:
حم��ران ب��ن اعين ،زرارة بن اعين ،عبداهلل بن ابييعفور ،مفضل بن عمر ،هش��ام بن حکم،
ابوبصير ،مؤمن الطاق و...
يکي از آثار علمي و پر ارجي که از امام صادق عليهالس�لام براي پيروان ايش��ان به يادگار
مانده ،رس��الهي معروف «توحيد مفضل» است .توحيد مفضل حاوي مطالب سودمندي در
مورد خلقت انسان و جهان و اثبات وجود خداي متعال و علم و قدرت و حکمت اوست.
 . 1سفینة البحار ،شیخ عباس قمی ،ج  ،2ص .917
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امام و تعلیم و تربيت مسلمانان
چنان که گفتيم حکام اموي و عباس��ي ،امامان گرامي ما را به ش��دت تحت نظر و مراقبت
داشتند .حتي گاهي مانع تماس مردم با آن بزرگواران ميشدند .در اواخر حکومت بنياميه
و اواي��ل حکوم��ت بنيعباس ،به جهت ضعفها ،درگيريها و مش��غوليتهاي آنان ،مش��تاقانه
فرصت يافتند از محضر امام باقر و امام صادق عليهماالسالم استفاده ببرند و کسب علم و
فيض کنند.
اشتياق دانش پژوهان و ديانت جويان به بهرهگيري از فيض علوم امامان عليهمالسالم چنان
بود که نه تنها در چنين فرصت که حتي در سختترين شرايط خفقان نيز کم و بيش از هر
راهي که ممکن ميشد خود را به امام ميرساندند و فراخور درک و خواستهي خويش از
خرمن کماالت ايشان خوشهاي ميچيدند.
در مکتب امام صادق ش��اگردان بس��ياري پرورش يافتند که علوم و معارف اس�لام را در
زمينههاي مختلف فراگرفتند و به ديگران منتقل س��اختند« .شيخ طوسي» در کتاب «رجال»
ح��دود چهار هزار نفر را که از محضر امام اس��تفاده علمي بردهان��د يا روايت کردهاند نام
ميبرد .ما در اين جا براي تجليل از مقام شامخ آنان و قدرداني از زحماتشان در راه انتقال
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امام صادق مطالب آن را در چهار جلسه براي مفضل بيان فرمودند و مفضل با اجازهي امام
آن مطالب را نوشت.
اين رس��الهي ارجمند که توسط «عالمه مجلسي» و برخي ديگر از دانشمندان ترجمه شده
است ،براي همگان مفيد و سودمند است و مطالعهي آن براي همهي عالقمندان به مسايل
توحيد و متفکران در آيات عظمت الهي الزم است.
«سيد بن طاووس» دانشمند بزرگوار شيعه در کتاب «کشف المحجة» به فرزند خود توصيه
ميکند که اين رساله را مطالعه کند .در جاي ديگر نيز ميفرمايد« :کسي که به سفر ميرود،
يکي از کتابهايي که بايد همراه داشته باشد توحيد مفضل است».
مفضل خود در مقدمهي رساله ميگويد« :روزي به هنگام غروب در مسجد پيامبر صلي اهلل
عليه و آله و سلم نشسته بودم و در عظمت پيامبر و آنچه خداوند به آن بزرگوار از شرف و
فضيلت عطا کرده است ميانديشيدم .ناگاه «ابن ابيالعوجا» که يکي از افراد بيدين معروف
آن زمان بود ،آمد و در جايي نشست که من سخن او را ميشنيدم .يکي از دوستانش نيز از
راه رس��يد و نزديک او نشست .ابن ابيالعوجا و دوستش به ترتيب مطالبي دربارهي پيامبر
بيان داشتند .پس از اين گفتگو ،سخن از آفريدگار جهان به ميان آوردند و حرف را به آنجا
رس��اندند که جهان ،خالق و مدبري ندارد و همه چيز بدون خالق و مدبر ،از طبيعت پديد
آمده است .پيوسته چنين بوده و چنين خواهد بود.
چون اين س��خنان واهي را از آنان که از رحمت الهي دور مانده بودند ،ش��نيدم ،از شدت
خشم نتوانستم خودداري کنم و گفتم :اي دشمن خدا! زنديق و بيدين شدي .پروردگاري
را که تو را به بهترين ترکيب و صورت آفريده و تو را از حاالت گوناگون گذرانده و تو را
به اين سن رسانده است ،انکار کردي .اگر در خود انديشه کني و به حس و دريافت خود
رجوع نمايي ،بيترديد داليل پروردگار و آثار آفرينش خداي متعال در تو مستقر و شواهد
وجود خدا و قدرت او برهان علم و حکمتش در تو آشکار و روشن است.
ابن ابيالعوجا گفت :اي مرد! اگر تو از دانايان هس��تي با تو به روش آنان س��خن بگويم و
در آن صورت اگر ما را مجاب س��ازي ما از تو پيروي ميکنيم و اگر از آنان نيستي ،سخن
گفتن با تو س��ودي ندارد .اگر از ياران جعفر بن محمد هس��تي ،او خود چنين با ما سخن
نميگوي��د و به اين ش��يوه با م��ا مجادله نميکند .او گفتار ما را بيش از آنچه تو ش��نيدي،
بارها شنيده و به ما دشنام نداده و در پاسخ ما از اندازه بيرون نرفته است .او آرام و بردبار،
خردمند و متين اس��ت و هرگز خشم و س��فاهت بر او چيره نميشود .سخنان و داليل ما
را ميش��نود .آنچه در خاطر داريم بر زبان ميآوريم و گمان ميکنيم بر او پيروز ش��دهايم.
آنگاه او با کمترين س��خن داليل ما را باطل ميس��ازد و با کوتاهترين کالم حجت را بر ما
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تمام ميکند؛ چنانکه نميتوانيم پاس��خي بدهيم .اينک تو اگر از اصحاب او هستي چنانکه
شايستهي اوست با ما سخن بگو.
من اندوهناک از مس��جد بيرون آمدم و در آنچه اسالم و مسلمانان به کفر اين افراد بيدين
و ش��بهات آنان در انکار آفريدگار مبتال شدهاند ،فکر ميکردم .پس به خدمت سرورم امام
صادق عليهالسالم رفتم .وقتي امام مرا افسرده و ناراحت ديد ،پرسيد« :تو را چه ميشود؟»
من س��خن آن افراد المذهب را به عرض رس��اندم ،فرمود« :براي تو از حکمت آفريدگار
در آفرينش جهان و حيوانات و درندگان و حش��رات و مرغان و هر جانداري از انس��ان و
چهارپاي��ان و گياهان و درختان مي��وهدار و بيميوه و گياهان خوردني و غير خوردني بيان
خواهم کرد؛ چنان که عبرت گيرندگان از آن عبرت گيرند و بر معرفت مؤمنان افزوده شود
و ملحدان و کافران در آن حيران بمانند .بامداد فردا نيز نزد ما بيا».
از اين توفيق ناياب ،س��خت شاد ش��دم و به خانه آمدم و در انتظار آن وعدهي جانبخش
ش��ب بر من دراز ش��د .بامداد به خدمت امام ش��تافتم و رخصت طلبيده و وارد ش��دم و
ايس��تادم .پس به حجرهاي ديگر داخل ش��دم و امام مرا به خلوت خويش طلبيد .وقتي که
نشستم فرمود« :اي مفضل! گويا شب بر تو در انتظار وعدهي ما طوالني شد؟»
عرض کردم« :آري اي سرور من».
آنگاه امام در چهار جلس��ه مطالب زيادي در ارتباط با توحيد و حکمت الهي در آفرينش
موجودات و نيز مطالب سودمند و بکري در مورد عدل الهي بيان فرمود و مفضل به دستور
امام تمام آن را يادداشت کرد.
حال به نمونه هایی از تعلیم و تربیت امام صادق(ع) و سفارش های ایشان می پردازیم:
 دعوت به عظمت نفس و دوري از ذلتش��خصيت هرکس در گرو عزت نفس اوست .انسان به عزت نفس و تکريم شخصيت از
همه چيز حتي از آب و غذا بيش��تر نيازمند است ،چرا که رنج گرسنگي و تشنگي برطرف
ميش��ود اما تحقير ش��خصيت و آزردگي روح و روان به اين سادگي رفع نميشود و چه
بس��ا که تا آخر عمر انس��ان را بيازارد .خداوند متعال انس��ان را عزيز آفريده و هيچگاه به
او اجازه تحقير ديگران و يا ش��خصيتخويش را نداده اس��ت .اين سخن در مورد پيروان
مکتب تش��يع از اهميت ويژهاي برخوردار است .آنان طبق رهنمود امام صادق عليه السالم
هيچگاه نبايد خود را ذليل کنند ،بلکه بايد از کارهاي تحقيرآميز و ذلت آور اجتناب نمايند.
آن حضرت شيعيان را از کسالت ،تنبلي ،دست درازي به سوي ديگران ،طمع کاري ،زياده
طلبي و س��اير امور ذلتآور مبرا ميداند و ميفرمايد« :ش��يعتنا ال يهرون هرير الکلب وال

يطمعون طمع الغراب ...وال يسالون لنا مبغضا ولو ماتوا جوعا  ; 1شيعيان ما [از فرط ذلت]
همانند س��گ زوزه نميکشند و مانند کالغ طمع نميکنند ...آنان هيچگاه به سوي دشمنان
ما دس��ت [ذلت] دراز نميکنند گرچه از گرس��نگي بميرند ».خداوند متعال نيز تن دادن به
کارهاي ذلتآور را از صفات منافقين ش��مرده و عزت را منحصر به ذات خويش ميداند:
«بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الکافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون
عندهم العزة فان العزة هلل جميعا» « ; 2به منافقان بش��ارت ده که عذاب دردناکي در انتظار
آنهاس��ت .همانها که کافران را بجاي مؤمنان دوس��ت خود انتخاب ميکنند .آيا عزت [و
آبرو] را نزد آنان ميجويند با اينکه همه عزتها از آن خداست؟
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 تالش براي اصالح ديگراناز جمله ويژگيهاي مورد انتظار براي ش��يعيان راستين ،هدايت و اصالح افراد منحرف به
طريق صحيح ميباشد .آنان نه تنها خود راه حقيقت ميپيمايند بلکه از اعماق جان خويش
دوست دارند ديگران هم ،چنين باشند .پيروان اهل بيت عليهم السالم تنها به دنبال نجات
خويش نيس��تند بلکه ش��ب و روز در انديشه ي اصالح و راهنمايي گمراهان و آلودگان به
انواع انحرافات ميباشند.
آنان با الهام از رهنمودهاي پيش��واي ششم عليه الس�لام با بکارگيري شيوههاي صحيح و
پسنديده به اصالح افراد ميپردازند و با اخالق نيک در جذب گنه کاران تالش ميکنند و
اي��ن کالم زيباي رئيس مذهب جعفري را هيچگاه فراموش نميکنند که فرمود«:ال تقل في
المذنبين من اهل دعوتکم اال خيرا ،واس��تکينوا الي اهلل في توفيقهم وس��لوا التوبة لهم 3در
مورد همکيش��ان بدکار خود جز خوبي [و نيکي] چيزي نگو و از خداوند توفيق هدايت و
توبه آنان را بخواهيد.
سيره امام صادق عليه السالم نيز در اين رابطه ميتواند راهگشاي شيعيان باشد .آن حضرت
هنگامي که متوجه ش��د ،ش��قراني (فردي گنهکار و ش��رابخوار) نميتواند از دربار منصور
دوانيقي سهم خود را دريافت کند ،به آنجا رفت و سهم شقراني را گرفت و به وي تسليم
نمود .آن حضرت هنگام پرداخت وجه به ش��قراني با لحني مالطفتآميز و مهربان ،خطاي
وي را به او گوش��زد کرده و فرمود :کار خوب از هر کسي خوب است ولي از تو بواسطه
ي انتس��ابي که به ما اهل بيت داري خوبتر و زيباتر اس��ت و کار بد از هر کس��ي بد است،
..1تحف العقول  ،ص203
.2قرآن کریم  ،سوره نساء  831و 931
.3حف العقول ص 303

ولي از تو به خاطر همين انتس��اب ،زش��تتر و قبيحتر اس��ت .امام صادق عليه السالم اين
جمله را فرمود و گذشت .شقراني با شنيدن اين جمله دانست که امام از سر او و گناهش
آگاه اس��ت و از اينکه امام با اين حال به ياري او ش��تافته و ابراز محبت نمود و با رفتاري
کامال منطقي و پسنديده وي را به گناهش متوجه ساخت ،شديدا نزد وجدان خود شرمسار
1
گشت و خود را مالمت نمود.

.1داستان راستان ص251
.2بحار النوار ج 57ص 831
 .. 3بحاراالنوار ،ج  ،86ص 393
.4معانی االخبار ،شیخ صدوق ،ص 191
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 رعايت ادب در معاشرت با ديگرانادب و مواظبتبر فضائل اخالقي از بزرگترين سرمايههاي معنوي براي هر انسان محسوب
ميش��ود .انس��ان با رعايت آداب اخالقي و اجتماعي جايگاه خ��ود را در جامعه تحکيم
بخش��يده و دلها را به س��وي خود جذب ميکند .دوست و دشمن ،افراد با ادب را ستوده
و از اعماق جان به آنان به ديده احترام مينگرند .امام صادق عليه الس�لام رعايت اصول
اخالقي و توجه به آداب انس��اني را از ويژگيهاي مکتب تش��يع دانسته و آن را بر شيعيان
راستين امري ضروري و الزم ميشمارد و ميفرمايد« :ليس منا من لم يوقر کبيرنا ولم يرحم
صغيرنا ; 2شيعه ما نيست کسي که بزرگترها را احترام نکند و به کوچکترها ترحم ننماید.
پیروی از اخالق حسنه
نیاز به اخالق حس��نه یک نیاز بش��ری و انسانی است و به جامعه خاصی اختصاص ندارد.
حسن خلق آن قدر عظمت و ارزش دارد که هر کس به عمق و ژرفای آن نمی رسد ،چنان
که امام صادق(ع) می فرماید :الیکون حس��ن الخل��ق الاّ فی ّ
صفیٍ و ال یعلم ما
ولیٍ و
ّ
کل ّ
فی حقیقة حسن الخلق الاّ اللهّ تعالی؛3حسن خلق یافت نمی شود مگر در وجود دوستان و
برگزیدگان خداوند و آنچه در حقیقت خلق نیکوست ،جز خداوند متعال کسی نمی داند.
رئیس مکتب جعفری نه تنها به بیان اهمیّت و ارزش اخالق بس��نده نکرده ،بلکه در س��یره
خود برای ثمربخش بودن آن در جامعه به بیان موارد و مصداق های عینی آن نیز پرداخته
اس��ت تا مس��أله مذکور ملموس تر و محس��وس تر ش��ود .از آن حضرت در مورد مکارم
حرمک و قول
اخالق سؤال شد ،فرمود :العفو ع ّمن ظلمک و صلة من قطعک و اعطاء من ّ
الحقّ و لو علی نفسک؛ 4گذشت از کسی که به تو ستم روا داشته است و ارتباط داشتن با
کسی که با تو قطع رابطه کرده است و عطا نمودن به کسیکه تو را محروم ساخته و گفتن
سخن حق هرچند به ضرر تو باشد.

ص��ادق آل مح ّمد(ص) در ادامه این موضوع به ثمرات و فواید اخالق نیک اش��اره نموده
اس��ت و می فرماید :حس��ن الخلق یزید فی الرزق؛ 1خوی نیک باعث افزایش روزی می
شود.
ه��م چنین رعای��ت اصول اخالق��ی و توجه به آداب انس��انی و خوش برخ��وردی را از
ویژگی های مکتب تش��یّع دانسته و آن را بر ش��یعیان راستین الزم شمرده و بر اجتناب از
بدخلقی تأکید نموده است.
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 بیدارسازی وجدان هاآموزه های الهی نشان می دهد که انسان هر چند ممکن است در ظاهر حقایق را فراموش
کند ،ا ّما از درون هرگز دچار فراموش��ی حقایق نمی ش��ود و با مخاطب قرار دادن درون و
فطرتش می توان او را نجات داد.
الس��موات و االرض و سخّ ر
قرآن کریم در این زمینه می فرماید« :ولئن س��ألتهم من خلق ّ
ّ
لیقولن اللهّ ...؛2اگر از آن ها بپرسی که چه کسی آسمان ها و زمین را آفرید
الشمس و القمر
ّ
و خورشید و ماه را به تسخیر درآورد ،به یقین می گویند خدا.
این روش را در سیره امام صادق(ع) هم می بینیم ؛ روشی که در آن ،امام از مخاطبش می
خواهد که خود را در موقعیت فرض ش��ده ببیند و بفهمد که فطرتش چه می جوید و چه
می خواهد؟
مردی به خدمت آن حضرت آمد و گفت :ای فرزند رسول خدا! مرا با خدا آشنا کن .خدا
چیست؟ مجادله کنندگان بر من چیره شده اند و سرگردانم نموده اند .امام فرمود« :ای بنده
خدا! آیا تا به حال س��وار کش��تی شده ای؟ گفت :آری .فرمود :آیا شده که کشتی بشکند و
کشتی دیگری برای نجات تو نباشد و امکان نجات با شنا را هم نداشته باشی .گفت :آری.
فرمود :در چنین حالتی به چیزی که بتواند از آن گرفتاری تو را نجات دهد ،دلبسته بودی؟
گفت :آری .فرمود :آن چیز همان خداس��ت که قادر بر نجات اس��ت ،آن جا که فریادرسی
3
نیست ،او فریادرس است».
 تشویق به ّتفکر
پیشرفت های جوامع و افراد بر اثر بهره وری از توان عقل و ّ
تفکر و قدرت عمل و تالش
اس��ت .پیامبران ،امامان و بنگان صالح خدا همگی اه��ل ّ
تفکر و تع ّقل بوده اند .در منزلت
 .1همان ،ج  ،17ص .593
. .2سوره عنکبوت ،آیه .16
 .3حاراالنوار ،ج  ،3ص .14

ابوذر غفاری امام صادق(ع) می فرماید :کان اکثر عبادة ابی ذ ّرٍ التّ ّ
فکر و االعتبار؛ 1بیش ترین
عبادت ابوذر ،اندیش��ه و عبرت اندوزی بود.امام صادق(ع) در سیره رفتاری و عملی خود
برای اندیش��ه و ّ
تفکر ارزش واالیی قائل بود ،لذا زیباترین و رس��اترین س��خنان را درباره
ارزش ّ
تفکر در مسائل دینی بیان فرموده است.
الرجل منهم اذا لم یس��تغن
آن حض��رت می فرماید :الخیر فی من الیتف ّقه من اصحابنا .انّ ّ
بفقه��ه احتاج الیهم فاذا احتاج الیهم ادخلوه فی باب ضاللتهم و هو الیعلم؛2از دوس��تان ما
کس��ی که در دین خود اندیش��ه و تف ّقه نکند ،ارزش ندارد .اگر یکی از دوستان ما در دین
خود تف ّقه نکند و به مس��ائل و احکام آن آش��نا نباشد ،به دیگران (مخالفین ما) محتاج می
شود ،هرگاه به آن ها نیاز پیدا کرد ،آنان او را در خط انحراف و گمراهی قرار می دهند در
حالی که خودش نمی داند.
ضرورت یادگیری احکام دینی در منظر پیشوای ششم آن قدر مهم است که می فرماید :اگر به
3
جوانی از جوانان شیعه برخورد نمایم که در دین تف ّقه نمی کند ،او را تأدیب خواهم کرد.

 .1همان ،ج  ،22ص .134
 .2اصول کافی ،ج  ،1ص .52
.3همان ،ج  ،1ص .162
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 بهره گیری از افراد تواناشش��مین اخت��ر تابناک آس��مان والیت و امامت ب��ا ارزیابی قابلیّت ه��ا و توانمندی های
شاگردان خود ،برخی از آن ها را برای پاسخ به سؤاالت و گفت و گوهای علمی پرورش
داده ب��ود .به عنوان مثال در مباحث کالم و مباحث اعتقادی به ویژه مس��ائل امامت ،افراد
ممتاز و برگزیده ای ،همچون« :هش��ام بن سالم»« ،هشام بن حکم»« ،حمران بن اعین» و...
را تربیت کرده بود و به موقع از آن ها استفاده می کرد.
هشام بن حکم می گوید:مردی از شام وارد شد و به امام صادق(ع)گفت :می خواهم چند
سؤال بکنم.حضرت پرسید :درباره چه می خواهی بپرسی؟ گفت :از قرآن .امام فرمود :ای
حم��ران! تو جواب بده .مرد گفت :م��ی خواهم با خودتان بحث کنم.امام فرمود :اگر بر او
غلبه کردی ،بر من پیروز ش��ده ای .مرد ش��امی آن قدر سؤال کرد و پاسخ صحیح شنید که
خس��ته ش��د و به امام گفت :حمران مرد توانایی اس��ت.هرچه پرسیدم ،جواب داد .آن گاه
حمران به اشاره امام سؤالی پرسید که او جوابی نداشت.
مرد این بار تقاضای پرسش درباره «نحو» کرد .امام او را به (ابان بن تغلب)حواله داد و در
فقه به «زرارة بن اعین» و در کالم به «مؤمن ّ
الطاق» و در توحید به «هش��ام بن س��الم» و در
امامت به من معرفی کرد و او در تمام موارد مغلوب شد.
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امام چنان خندید که دندانش ظاهر شد .مرد شامی گفت:گویا می خواستی به من بفهمانی
که در میان ش��یعیان چنین مردمی داری؟ امام فرمود :همین طور اس��ت .آن مرد به جرگه
ش��یعیان پیوس��ت4.این رویداد بیان گر انس��جام و تبلیغ گروهی اس��ت که امام صادق(ع)
در مورد آن فرموده اس��ت :رح��م اللهّ عبدا ً اجتمع مع آخر فتذ ّک��ر امرنا؛5خدا رحمت کند
بنده ای را که با دیگری هماره شود تا دستورات ما را تبلیغ کند.
 تبلیغ عملیمؤثرترین روش امامان در عرصه تبلیغ« ،تبلیغ عملی» بود ،یعنی خود ،تجس��م عالی ارزش
های انسانی که همان ارزش های قرآنی است ،بودند.قرآن کریم آنان را که از خوبی ها می
گوین��د ،ا ّما خود به آن عمل نمی کنند ،مورد نکوهش قرار می دهد« :یا ایّها الّذین آمنوا لم
تقولون ماال تفعلون...؛6ای کسانی که ایمان آورده اید! چرا چیزی را که انجام نمی دهید به
مردم می گویید....
بیش ترین س��فارش امامان در عرصه تبلیغ دین دعوت به تبلیغ عملی بوده اس��ت .از نگاه
آنان عالم واقعی کس��ی اس��ت که عملش همراه با عمل باشد .امام صادق(ع) در این زمینه
می فرماید« :العالم من صدّ ق فعله قوله و من لم یصدّ ق فعله قوله فلیس بعال ٍم؛7عالم کسی
است که رفتار او گفتارش را تصدیق کند و هر کس که کردار او سخن وی را تصدیق نکند
او بر خالف گفته اش باشد ،عالم نخواهد بود.آن گوهر نبوی در روایت دیگر می فرماید:
«کون��وا دعاة النّاس باعمالک��م و التکونوا دعاة النّاس بالس��نتکم؛8مردم را با عمل خود به
نیک��ی ه��ا دعوت کنید ن��ه با زبان خود .تأثی��ر عمیق دعوت عملی از این جا سرچش��مه
م��ی گیرد که هرگاه ش��نونده بداند که گوینده از صمیم جان س��خن م��ی گوید و به گفته
خ��ودش صد در صداعتقاد و ایمان دارد ،گوش جان خود را بر روی س��خنان گوینده می
گشاید ،زیرا سخن کز دل برآید الجرم بر دل نشیند.
 دانش اندوزییکی از روش های تربیت ،تقویت «بنیه های علمی» است .ارزش علم و اهمیت آن زمانی
مش��خص می ش��ود که در زندگی انسان ها راه پیدا کند و آن را جهت دهد .آیین اسالم از
 4اصول کافی ،ج  ،74ص .712
 5همان ،ج ،1ص .002
 6قرآن کریم،سوره ّ
صف ،آیه .2
 7اصول کافی ،ج  ،1ص .81
 8بحاراالنوار ،ج  ،5ص .891

 استفاده از فرصت هادر زندگی گاهی فرصت هایی به دس��ت می آید که ش��خص می تواند از آن ها به بهترین
وجه برای بهبودی دین و دنیای خویش بهره گیرد .آینده نگری افراد سبب می شود که این
فرصت های طالیی عاملی برای ارتقاء جایگاه معنوی و اجتماعی آنان گردد .بدون شک از
دست دادن چنین فرصت هایی موجب غم و اندوه و پشیمانی خواهد بود .امام صادق(ع)
در ای��ن زمینه می فرماید« :هر کس فرصتی را به دس��ت آورد و با این حال منتظر فرصت
بهتری باش��د ،روزگار آن فرصت به دس��ت آمده را از دس��تش خواهد گرفت ،زیرا عادت
2
روزگار سلب فرصت ها و رسم زمانه از بین بردن موقعیت هاست».
 ارتباط با نسل جواندر تربیت اسالمی هدایت و تربیت نسل جوان اهمیت ویژه ای دارد .نوجوان قلبی پاک و
حساس و عاطفی دارد .ارزش دادن به شخصیّت بهترین شیوه ارتباط با اوست.شیوه
روحی ّ
رفت��اری امام صادق)ع) با جوانان و دس��تورالعمل های آن حض��رت برای جوانان و نحوه
 .1بحار النوار ،ج  ،1ص 071
 .2تحف العقول ،ص 183
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روزی که در صحنه تاریک گیتی درخش��ید ،فکر و اندیشه انسان ها را با نور ایمان روشن
س��اخت و برای زدودن غبار جهل و نادانی از وجود انس��ان ها ،تالش بی وقفه ای را آغاز
کرد .بزرگ رهبر جهان اسالم حضرت محمد(ص) در طول  23سال از آغاز بعثت تا روز
رحلت همواره مسلمانان را به کسب دانش ترغیب و تشویق می کرد و نادانی را زمینه ساز
بدبختی و هالکت مردم به شمار می آورد.از منظر امام صادق(ع) علم و دانش نوری است
ک��ه خداوند به قلب و دل هر کس بخواهد ،می تاباند ،به همین جهت با عبارات حکیمانه
ای ش��یعیان را به کسب دانش ترغیب می کرد.آن بزرگوار در این زمینه چنان گام برداشته
اس��ت که برای شیعیان واقعی در این مورد جای عذر باقی نگذاشته است ،آن حضرت در
احب ان اری ّ
اب منکم الاّ غادی ًا فی حالین .ا ّما
الش ّ
معروف ترین کالم خود فرمود« :لس��ت ّ
فرط ضیّع فان ضیّع اثم و ان اثم سکن النّار؛1دوست
فرط فان ّ
عالم ًا او متع ّلم ًا فان لم یفعل ّ
ن��دارم جوانی از ش��ما را ببینم مگر این که در یکی از ای��ن دو حالت صبح کند :یا عالم و
دانشمند باشد و یا متع ّلم و آموزنده ،پس اگر در هیچ کدام از این دو حالت نبود ،کم کاری
و کوتاهی کرده و در این صورت عمر خود را ضایع نموده و گناهکار اس��ت و نتیجه آن
عذاب الهی خواهد بود.

برخورد با آنان بهترین راهکار برای حل مشکالت و معضالت این قشر است.آن حضرت
به س��رعت پذیرش س��جایای اخالقی در نوجوانان و جوانان توجه نموده و این چنین می
فرماید« :علیک باالحداث فان ّهم اس��رع الی ّ
کل خی��رٍ».؛( 1)1بر تو باد تربیت نوجوان ،زیرا
آنان زودتر از دیگران خوبی ها را می پذیرند.
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 رعایت اعتدالرعایت اعتدال و میانه روی در مخارج و درآمدهای زندگی موجب آسایش و رفاه خواهد
بود .اس��راف و تبذیر موجب اختالل در نظم زندگی می ش��ود و چه بسا جایگاه اجتماعی
ف��رد را متزلزل نموده و گاهی آبرو و ش��خصیت او را از بین می ب��رد .معموالً افرادی که
ولخرجی می کنند ،دچار تنگدس��تی و فقر می ش��وند و س��پس از گردش نامالیم روزگار
الس��رف یورث الفقر و انّ القصد یورث
ش��کایت می کنند .امام صادق(ع) می فرماید« :انّ ّ
الغنی 2».اسراف موجب فقر و میانه روی سبب توانایی است.
 تدبّر در قرآنآخرین آموزه ای که از منظر امام جعفر صادق(ع) در این نوش��تار بدان اش��اره می ش��ود،
«تدبّر در آیات قرآن» اس��ت که هر فرد مس��لمان بنابر ظرفیت وجودی خود می تواند از
معارف ،حقایق و آموزه های قرآن استفاده کند .امام معصوم(ع) با بیان های متنوع ،هدایت
جویان کوی س��عادت را به اندیشیدن در آیات قرآن تشویق و ترغیب نموده اند.صادق آل
محمد(ع) در این زمینه می فرماید« :همانا قرآن جایگاه نور هدایت و چراغ شب های تار
اس��ت .پس شخص تیزبین باید در آن دقّت کند و برای بهره مندی از پرتوش نظر خویش
3
را بگشاید ،زیرا که اندیشیدن مایه زندگانی و حیات قلب انسان بیناست».
آن حضرت در جای دیگر در مورد عدم ش��تاب در قرائت قرآن و توجه به محتوای آیات
می فرماید« :قرآن با س��رعت نباید خوانده ش��ود و باید شمرده و با آهنگ خوش خوانده
ش��ود و هرگاه به آیه ای که در آن نام بهش��ت برده شده است ،گذرکنی آن جا بایست و از
خدای ع ّز و ّ
جل بهش��ت را بخواه و چون به آیه ای که در آن دوزخ ذکر ش��ده است ،گذر
4
کنی ،نزد آن نیز توقف کن و از دوزخ به خدا پناه ببر».
شش��مین اختر تابناک آس��مان والیت هم چنان که مردم را به تدبّر و تع ّمق در آیات قرآن
س��فارش می کرد ،خود نیز در آیات قرآن تدبّ��ر و دقت می نمود و در این راه از خداوند
..1اصول کافی ،ج  ،8ص .39
.2من الیحضره الفقیه  ،ج  ،3ص 471

.3همان ،ج  ،4ص .004
 .4همان ،ج  ،4ص .224

منّان توفیق طلب می کرد .آن حضرت وقتی قرآن را در دس��ت می گرفت،قبل از تالوت
به خداوند عرض می کرد« :خدایا! من شهادت می دهم که این قرآن از جانب تو بر پیامبر
نازل شده است و کالم توست که بر زبان پیامبر جاری شده است .خدایا نگاه کردنم را در
قرآن عبادت و قرائتم را ّ
تفکر و فکر کردنم را عبرت پذیری قرار بده و نیز قرائتم را قرائت
بدون تدبّر قرار مده و به من توفیق ده که در آیات قرآن و احکام آن تدبّر کنم بدرستی که
1
تو مهربان و رحیم هستی».

منابع
 .1قرآن کریم
 .2حسن بن علی بن الحسن بن شعبه حرانی ( 1376ه.ق)  ،تحف العقول  ،تهران ،مکتب
الصدوق
.3شیخ صدوق  ،معانی الخبار  ،مترجم حمیدرضا شیخی  ،نشر ارمغان طوبی
.4قمی  ،ش��یخ عباس  ،من ال یحضر الفقیه  ،مترجم علی اکبر غفاری و محمد جواد صدر
بالغی ،مکتب الصدوق
.1بحاراالنوار ،ج  ،98ص 702
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نتیجه گیری
تربی��ت اخالق��ی مجموعه تدابیر و اقدام��ات تربیتی به منظور رش��د و آگاهی و قضاوت
اخالقی نگرش اخالقی و صفات و ملکیات اخالقی شایسته است.اخالق و تربیت اخالقی
یکی از ارکان اساس��ی فرهنگ بش��ری را تش��کیل می دهد و به همین سبب این موضوع
از دیرباز در فرهنگ اس�لامی مورد توجه بوده و امروزه نیز در بس��یاری از کشورها مورد
توجه پژوهش��گران قرار گرفته است.از آنجا که هدف تربیت از نظر اکثر مکاتب و دیدگاه
های تربیتی رس��یدن به نوبختی اس��ت و در اسالم نیز پرورش عبد صالح مد نظر است در
تربیت اخالقی نیز مانند س��ایر انواع تربیت از نظر اس�لام غرض رشد و تعالی انسان ها به
س��وی کمال واقعی آنها یعنی قرب الی اهلل می باش��د و ه��دف در تمام انواع تربیت یکی
است از این بابت که اخالق در تمام شئون زندگی انسان حاکمیت دارد و مشرف بر تمام
انواع تربیت هاست نوعی مالزمت با تربیت های دیگر را دارد به طوری که وقتی بحث از
تربیت اجتماعی می شود نمیتوان تربیت اخالقی را از نظر دور دانست .در مکتب جعفری
مبانی و اصول روش های تربیت از محتوای آن جدا نبوده و در همگی آنها تقرب به خدا
هویداست.

 .5قمی  ،شیخ عباس  ،سفینة البحار ،نشر اسوه
 .6کلینی  ،محمد بن یعقوب  ،اصول کافی  ،تهران  ،دارالکتاب االسالمیه
 .7مجلسی  ،عالمه محمد باقر ( 1403ه.ق) ،بحار النوار ،بیروت
 . 8مس��عودی  ،علی بن حس��ین  ،مروج الذهب ،مترجم ابوالقاس��م پاینده  ،نشر علمی و
فکری
 .9مطهری  ،شهید مرتضی  ،داستان راستان ،نشر صدرا
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زهره حمزه لو

1

چکیده:
س��بك زندگي به طور اجماع به معني بنيادهاي نظري تكوین بخش مولفه ها و مختصات
س��بك زندگي اس�لامي اس��ت اما به تفصيل مجموعه و منظومه اي از شيوه هاي مواجهه
هم��ه جانبه با عرصه هاي حيات و هس��تي ك��ه مبتني بر مباني معرفتي و ارزش��ي برآمده
از مناب��ع معتب��ري مثل كتاب ،س��نت و عقل با كاربس��ت روش شناس��ي موجه اس�لامي
اس��ت  .امام صادق(ع) بنيادها و اصول تعامل را بر چهار قس��م آورده اس��ت  :تعامل با
حض��رت رب ،تعامل با نفس و خويش��تن ،تعامل با ديگ��ران و اجتماع و در آخر تعامل با
خلق��ت و دنيا .ما بايد مبنايي تعريف كنيم تا اين چهار عرصه به ما بينش ،منش ،كش��ش
و كن��ش بده��د .از آنجا كه اين چهار عرصه به صورت كالن مطرح اس��ت نيازمند خرده
نظام هايي اس��ت كه ذيل آن تعريف ش��ود .بنابراين براي دس��تيابي ب��ه يك چارچوب و
منظوم��ه اي از عناص��ر س��بك زندگ��ي ،بايد عرصه ه��اي حيات را مش��خص كنيم؛ اين
 .1دانشجوی دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)،شاغل در آموزش
وپرورش ناحیه  6اصفهان
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« تبیین چارچوبی از الگوهای سبک زندگی امام جعفر
صادق(ع) برای داشتن حیاتی اسالمی»
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عرص��ه ها به دو بخش اصلي و فرعي تقس��يم مي ش��ود .بخش اصل��ي ،همان مدل چهار
عرصه اي را در برمي گيرد .اما در مورد بخش فرعي بايد انسان را در مواجهه با موضوعات
پيرامون او قرار دهيم (.دكتر شهريار زرشناس) (روزنامه ايران ،1391 ،ص)12دراین مقاله
س��عی شده است چارچوبی از الگوهای س��بک زندگی امام جعفر صادق(ع) برای داشتن
حیاتی اسالمی وانسانی تبیین گردد.
کلمات کلیدی :سبک زندگی – امام صادق (ع) – حیات اسالمی
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مقدمه:
درمقايس��ه مفهوم رايج س��بك زندگي امروز با معناي واقعي آن باید گفت :امروزه مفهوم
س��بك زندگي در اس��تفاده و كاربرد با مفاهيم ادبي و علوم اجتماعي تلفيق شده است .در
حالي كه مي توان آن را با چند كلمه مترادف به اختصار رساند و به جاي استفاده از ادبيات
طوالني تر انديشه ورزي بيشتري فراهم آورد  ،سبك زندگي برآمده از يك پيشينه و وابسته
به س��بك و برآمده از ادبيات و زيبايي ش��ناختي است.سبك زندگي به مجموعه رفتارهاي
بيروني اطالق مي ش��ود كه اگر در اين مجموعه رفتارها يك انتظام ببينيم و الگو برداش��ت
كنيم به يك س��بك رس��يده ايم .به عالوه با توجه به وابس��تگي سبك به ذوق و سليقه به
“مجموعه رفتاري” عنوان س��بك اطالق مي ش��ود كه در آن نوعي انتخاب بر مبناي سليقه
وجود دارد  .مولفه هاي اصلي س��ازنده س��بك زندگي را اين طور برشمرد يكي از مولفه
ها و اجزاي سازنده سبك زندگي مجموعه مناسبات و نظام معيشتي است كه شامل نحوه
توليد مصرف حتي نوع تغذيه و ...مي ش��ود .مولفه ديگر كه جزو عناصر سازنده مناسبات
اجتماعي اس��ت الگوي نظام خانوادگي اس��ت .مس��ئله ارزش ها ،ساليق و آداب و رسوم
از مولفه هاي رايج س��بك زندگي به ش��مار مي آيد .نوع معماري منازل ،ش��هرها و حتي
راهسازي ،مفهوم اوقات فراغت ،نوع نظام آموزشي ،پزشكي ،مسئله نظام ارتباطي و رسانه
اي ،ادبيات و هنر ،نوع پوشش و نحوه تعامل زن و مرد از مولفه هاي سبك زندگي هستند.
(روزنامه ایران)1391،که در این مقاله به تبیین شخصیت انسانی ،اخالقی ،اسالمی  ،علمی
و ...امام صادق (ع) وبرخی مناظرات معروف ایشان پرداخته می شود.
اصول سبک زندگی
جعفر بن محمد بن على بن الحس��ين بن على بن ابى طالب عليهم الس�لام ،شش��مين امام
ش��يعيان ،و پنجمين امام از نس��ل امير المؤمنين (ع) كنيه او ابو عبد اهلل و لقب مش��هورش

سيرت و روش امام صادق (ع)
ش��هید مطهری قسمتی از فرمایشات خود را در کتاب زندگانی امام صادق (ع) اختصاص
مىدهد به مقايسهاى بين سيرت و روشى كه امام صادق عليه السالم در زمان خود انتخاب
كرد با س��يرت و روشى كه بعضى از اجداد بزرگوار آن حضرت داشتند كه گاهى به ظاهر
مخالف يكديگر مىنمايد.رمز و س��ر اين مطلب را مشخص می نماید و از همين جا يك
نكته مهم را استفاده مىكند كه براى آن روز وبرای امروز ما و براى هميشه بسيار سودمند
است(ش��هید مطهری) ائمه(ع) براي شيعيان خود از ارزش��هاي اسالمي حرف مي زدند و
از خصوصيتهاي تنگ و محدودي که بعضي از تش��کل های حزبي از احزاب ديگر حرف
مي زنند ،سخن نمي گفتند .ائمه(ع) با شيعيان خود مي گفتند که بايد مسلمان باشند و در
انديش��ه ها و رفتار خودشان ،ارزشهاي اسالمي را به نمايش بگذارند .همين طور مي بينيم
ام��ام جعفر صادق(ع) که اين روزها با ايام وفات ايش��ان مصادف اس��ت ،چگونه با ياران
خود مي نشست و چگونه با ايشان سخن مي گفت .زيرا ما هم ياران حق هستيم که ايشان
تبلور آن بود و به خط امامت اس�لامي ملتزم هستيم که در ايشان و پدرشان و فرزندانشان

321

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

«صادق» است .لقبهاى ديگرى نيز دارد ،از آن جمله صابر ،طاهر ،و فاضل .اما چون فقيهان
و محدثان معاصر او كه شيعه وى هم نبودهاند ،حضرتش را به درستى حديث و راستگويى
در نقل روايتبدين لقب س��تودهاند ،لقب صادق ش��هرت يافته اس��ت و گرنه امامى را كه
منصوب از طرف خدا و منصوص از جانب امامان پيش از اوس��ت ،راس��تگو گفتن آفتاب
را به روش��ن وصف كردن اس��ت .كه :مدح تعريف اس��ت و تخريق حجاب فارغ است از
ش��رح و تعريف آفتاب مادح خورش��يد مداح خود اس��ت كه دو چشمم روشن و نامر مد
است (.مثنوی)ابن حجر عسقالنى او را چنين وصف مىكند :الهاشمى العلوى ،ابو عبد اهلل
المدن��ى الصادق ( تهذيب التهذيب )103و هم او نويس��د ابن حبان گويد در فقه و علم و
فضيلت از س��ادات اهل يتبود (.تهذيب التهذيب )104جهت حل موانع الگوهاي س��بك
زندگي الزم است  :در وهله اول چارچوبي را براي حيات تعريف كنيم .مباني اين بخش
به دو نوع پيشيني و پسيني تقسيم مي شوند .در مباني پيشيني بايد به  4اصل امام صادق(ع)
عمل كنيم .در مورد مباني پسيني با تعبير فلسفه سبك زندگي مواجه هستيم .فلسفه سبك
زندگ��ي پيوند مس��تقيم با فرهنگ دارد .البته برخي مبحث س��بك زندگي را به ش��يوه اي
تعريف مي كنند كه انگار فرهنگ را تعريف كرده اند .در مبحث فرهنگ موضوعات بينشي
مقدم است .در واقع بينش و كنش هستند كه رفتار ما را جهت مي دهند .البته در اين ميان
بينش بر كنش ارجحيت دارد(.روزنامه ایران)1391،
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متبلور است (.فکر و ثقافة ،سال ششم ،شماره  )240علي بن زيد بن ابيه مي گويد« :من نزد
امام صادق(ع) بودم که عيسي بن عبداهلل القمي وارد شد و امام از او استقبال نمود و او را
نزديک خود نشاند .سپس فرمود :اي عيسي بن عبداهلل! از ما نيست» اين واژه خيلي مهم و
بزرگ است .يعني از روش و خط ما اين نيست «و کرامت ندارد کسي که در شهري صد
هزار نفر يا بيشتر باشند و کسي از او پرهيزگارتر باشد ».يعني اگر يکي از شما در برابر صد
هزار نفر باشد ،بايد پرهيزگارترين ايشان باشد و بيش از همه از محارم الهي پرهيز نمايد.
از امام صادق(ع) روايت ش��ده اس��ت که فرمود« :ما کسي را مؤمن نمي شماريم مگر اين
که براي تمام دس��تورات ما پيرو و مريد باش��د .آگاه باشيد که يکي از نشانه هاي پيروي از
دس��تور و خواست ما ،پرهيزگاري است .پس بدان زينت يابيد که خداوند شما را رحمت
مي نمايد و با دش��منان ما مکر و حيله نماييد که خداوند ش��ما را احياء مي نمايد(».همان)
بنابر آنچه در کتب زندگی نامه چهارده معصوم آمده است حضرت امام جعفر صادق عليه
س مذهب جعفرى ( شيعه ) تا سن  12س��الگى معاصر جد گراميش حضرت
الس�لام رئي 
س��جاد بود و مس��لما تربيت اوليه او تحت نظر آن بزرگوار صورت گرفت ه و امام ( ع ) از
ت امام چهارم مدت  19سال نيز
س از رحل 
ش خوشهچينى كرد ه است  .پ 
خرمن دانش جد 
در خدمت پدر بزرگوارش امام محمد باقر ( ع ) زندگى كرد و با اين ترتيب  31س��ال از
دوران عمر خود را در خدمت جد و پدر بزرگوار خود كه هر يك از آنا ن در زما ن خويش
حجت خدا بودند  ،و از مبدأ فيض كس��ب ن��ور مىنمودند گذرانيد  .بنابراين صرف نظر
از جنبه الهى و افاضات رحمانى ك ه هر امامى آ ن را دارس��ت ،بهرهمندى از محضر پدر و
ش موجب ش��د ك ه آن حضرت با اس��تعداد ذاتى و شم علمى و ذكاوت بسيار
جد بزرگوار 
ن قهرمان علم و دانش گرديد .
 ،ب ه حد كما ل عل م و ادب رس��يد و در عصر خود بزرگتري 
ت “مكتب
ن مد 
پس از درگذشت پدر بزرگوارش  34سال نيز دوره امامت او بود كه در اي 
ت محمدى (ص)
ب بازسازى و زنده نگهداشتن شريع 
جعفرى“ را پايهريزى فرمود و موج 
گرديد  .زندگى پر بار اما م جعفر صادق ( ع ) مصادف بود با خالفت پنج نفر از بنى اميه
ن عبدالملك  -وليد بن يزيد  -يزيد بن وليد  -ابراهيم بن وليد  -مروان حمار )
( هشام ب 
ب تألم و تأثر و كدورت روح بلند امام معصو م ( ع ) را فراهم
ك�� ه ه��ر يك به نحوى موج 
مىكردهاند  ،و دو نفر از خلفاى عباس��ى (س��فاح و منصور ) نيز در زمان اما م ( ع ) مسند
خالفت را تصاحب كردند و نش��ا ن دادند كه در بيداد و س��تم بر امويان پيش��ى گرفتهاند ،
چنانكه اما م صادق ( ع ) در  10سال آخر عمر شريفش در ناامنى و ناراحتى بيشترى بسر
مىبرد ( .زندگی نامه  14معصوم) ما ش��يعيان كه ب��ه امامت ائمه دوازد ه گانه اعتقاد داريم
و همه آنها را اوصياء پيغمبر اكرم و مفس��ر و توضيح دهنده حقايق اسالم مىدانيم و گفتار
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آنها را گفتار پيغمبر و كردار آنها را كردار پيغمبر و س��يرت آنها را سيرت پيغمبر صلى اهلل
عليه و آله مىدانيم،از امكاناتى در شناختحقايق اسالمى بهرهمنديم كه ديگران محرومند،و
چون وفات حضرت امام حسن عسكرى عليه السالم-كه امام يازدهم است و بعد از ايشان
دوره غيبت پيش آمد  ،در س��ال  260واقع ش��د،از نظر ما شيعيان مثل اين است كه پيغمبر
اك��رم تا س��ال  260هجرى زنده ب��ود و در همه اين زمانها با هم��ه تحوالت و تغييرات و
اختالف ش��رايط و اوضاع و مقتضيات حاضر بود .از نظر ما ش��يعيان كه معتقد به امامت و
وصايت هس��تيم،وجود ائمه اطهار از جنبه حجيت قطعى گفتار و كردار و س��يرت در اين
مدت طوالنى مثل اين اس��ت كه ش��خص پيغمبر-ولى نه در لباس نبوت و زعامتبلكه در
لباس يك فرد مس��لمان عامل به وظيفه-وجود داشته باش��د و دورههاى مختلفى را كه بر
عالم اس�لام در آن مدت گذشتش��اهد باشد و در هر دورهاى وظيفه خود را بدون خطا و
اش��تباه ،متناسب با همان دوره انجام دهد .بديهى اس��ت كه با اين فرض،مسلمانان بهتر و
روش��نتر مىتوانند وظايف خود را در هر عصر و زمانى در يابند و تش��خيص دهند .وبه
عالوه الگویی باش��ند برای سایر مسلمانان(.ش��هید مطهری) امام صادق عليه السالم شيخ
االئمه اس��ت،از همه ائمه ديگر عمر بيشترى نصيب ايش��ان شد،شصت و پنجساله بود كه
از دنيا رحلت فرمود.عمر نس��بتا طويل آن حضرت و فتورى كه در دس��تگاه خالفت رخ
داد كه امويان و عباس��يان س��ر گرم زد و خورد با يكديگر بودند فرصتى طاليى براى امام
به وجود آورد كه بس��اط افاضه و تعليم را بگس��تراند و به تعليم و تربيت و تاسيس حوزه
علمى عظيمى بپردازد،جمله«قال الصادق»شعار علم حديث گردد،و به نشر و پخش حقايق
اسالم موفق گردد.از آن زمان تا زمان ما هر كس از علما و دانشمندان اعم از شيعى مذهب
و غيره كه نام آن حضرت را در كتب و آثار خود ذكر كردهاند با ذكر حوزه و مدرس��هاى
كه آن حضرت تاس��يس كرد و ش��اگردان زيادى كه تربيت كرد و رونقى كه به بازار علم
و فرهن��گ اس�لامى داد توام ذكر كردهاند،همان طورى كه همه ب��ه مقام تقوا و معنويت و
عبادت آن حضرت نيز اعتراف كردهاند .ش��يخ مفيد از علماى ش��يعه مىگويد آنقدر آثار
علمى از آن حضرت نقل شده كه در همه بالد منتشر شده.از هيچ كدام از علماى اهل بيت
آنقدر كه از آن حضرت نقل ش��د،نقل نش��ده.اصحاب حديث نام كسانى را كه در خدمت
آن حضرت ش��اگردى كردهاند و از خرمن وجودش خوش��ه گرفتهاند ضبط كردهاند،چهار
ه��زار نفر بودهاند و در ميان اينها از همه طبقات و صاحبان عقايد و آراء و افكار گوناگون
بودهاند( .همان) محمد بن عبد الكريم شهرس��تانى،از علماى بزرگ اهل تس��نن و صاحب
كتاب مع��روف الملل و النحل،درباره آن حضرت مىگويد«:هو ذو علم غزير،و ادب كامل
فى الحكمة،و زهد فى الدنيا،و ورع عن الشهوات».يعنى او،هم داراى علم و حكمت فراوان
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و هم داراى زهد و ورع و تقواى كامل بود،بعد مىگويد مدتها در مدينه بود،ش��اگردان و
شيعيان خود را تعليم مىكرد،و مدتى هم در عراق اقامت كرد و در همه عمر متعرض جاه
و مقام و رياس��ت نشد و س��ر گرم تعليم و تربيتبود.در آخر كالمش در بيان علت اينكه
امام صادق توجهى به جاه و مقام و رياس��ت نداشت اين طور مىگويد«:من غرق فى بحر
المعرفة لم يقع فى ش��ط،و من تعلى ال��ى ذروة الحقيقة لم يخف من حط».يعنى آن كه در
درياى معارف غوطهور اس��تبه خشكى س��احل تن در نمىدهد،و كسى كه به قله اعالى
حقيقت رس��يده نگران پستى و انحطاط نيس��ت .كلماتى كه بزرگان اسالمى از هر فرقه و
مذه��ب در تجليل مقام امام ص��ادق صلوات اهلل عليه گفتهاند زياد اس��ت،منظور نقل آنها
نيست،بلکه اشارهاى بود به اينكه هر كس امام صادق عليه السالم را مىشناسد آن حضرت
را با حوزه و مدرسهاى عظيم و پر نفع و ثمر كه آثارش هنوز باقى و زنده است مىشناسد.
حوزههاى علميه امروز شيعه امتداد حوزه آن روز آن حضرت است .سخن در اطراف امام
صادق س�لام اهلل عليه ميدان وسيعى دارد.در قس��متهاى مختلف مىتوان سخن گفت زيرا
اوال سخنان خود آن حضرت در قسمتهاى مختلف مخصوصا در حكمت عملى و موعظه
زياد است و شايسته عنوان كردن است،ثانيا در تاريخ زندگى آن حضرت قضاياى جالب و
آموزنده فراوان است.بعالوه احتجاجات و استدالالت عالى و پر معنى با دهريين و ارباب
اديان و متكلمان فرق ديگر اس�لامى و صاحبان آراء و عقايد مختلف،بس��يار دارد كه همه
قابل استفاده است.گذشته از همه اينها تاريخ معاصر آن حضرت كه با خود آن حضرت يا
شاگردان آن حضرت مرتبط استشنيدنى و آموختنى است( .فروع کافی ،ج)5
اوضاع اجتماعی زمان امام صادق (ع)
زمان امام صادق عليه السالم زمانى بود كه برخورد افكار و آراء و جنگ عقايد شروع شده
ب��ود و ضرورت ايجاب مىكرد كه امام كوش��ش خود را در اي��ن صحنه و اين جبهه قرار
دهد.هميشه بايد در اين گونه امور به اثر كار توجه داشت.سيد الشهداء عليه السالم دانست
كه ش��هادتش اثر مفيد دارد،قيام كرد و ش��هيد شد و اثرش هنوز هم باقى است.امام صادق
عليه الس�لام فرصت را براى تعليم و تاس��يس كانون علمى مناس��ب ديد،به اين كار همت
گماشت.بغداد كه كانون جنبش علمى اسالمى صدر اسالم است در زمان امام صادق عليه
السالم بنا شد.ظاهرا ايشان آخر عمر سفرى به بغداد آمده است.اثر امام صادق عليه السالم
اس��ت كه مىبينيم شيعه،در مقدم ساير فرق،در علوم اسالمى پيشقدم و مؤسس شد و يا ال
اقل دوش به دوش ديگران حركت كرد و در همه رشتهها از ادب و تفسير و فقه و كالم و
فلس��فه و عرفان و نجوم و رياضى و تاريخ و جغرافى كتابها نوش��ت و رجال بزرگ بيرون

بخششهاى پنهانى امام صادق (ع)
عطا و بخش��ش هر چند از س��وى پدر و يا مهربانتر از او مثل امام ،صورت بگيرد ،چه بسا
براى ش��خص احساس شونده و پذيرنده ،موجب سرشكستگى و ذلت و خوارى مىشود؛
زيرا به هر حال ،عطا و بخش��ش نش��انگر آن اس��ت كه عطا كننده فضيلت دارد و گيرنده
نيازمند و محتاج است و نياز و احتياج در حد ذات خود كمبود و نقصان مىباشد و از نظر
روحى موجب شكست و خفت مىشود.از سوى ديگر ،گاهى شخص احسانگر و بخشنده
در وجود خود احس��اس نشاط و ش��ادى و برترى مىكند .بعالوه برخى از عطا و بخشش
كنندگان مىخواهند بدان وس��يله ياد شوند و به مردم فخر بفروشند و ريا و تظاهر نمايند؛
چيزهائ��ى كه روحهاى ب��زرگ و پاك از آنگونه آثار دورى مىجويند .پس به همين جهت
وجهات ديگر اس��ت كه صاحبان اخالق فاضله ،عادت داش��تند كه صله و احسان خود را
پنهانى و در خفا انجام دهند .با مطالعه سيره امامان معصوم عليهم السالم  ،می بینیم كه آنان
منتظر فرا رسيدن ظلمت شب بودهاند تا آن را پوششى قرار دهند براى بخششها ،احسانها
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داد،عالىتري��ن و نفيسترين آثار علمى را به جه��ان تحويل داد.اگر امروز مىبينيم اصالح
طلبانى به رس��ميت مذهب شيعه-بعد از هزار س��ال-اقرار و اعتراف مىكنند به خاطر اين
است كه شيعه يك مكتب واقعى اسالمى است و آثار شيعى در هر رشته نشان مىدهد كه
ديگر نمىتوان اتهامات سياس��ى به آن بس��ت.اين آثار مولود ايمان و عقيده است،سياست
نمىتوان��د اينچنين فقه يا اخالق يا فلس��فه و عرفان يا تفس��ير و حديث��ى به وجود آورد.
رس��ميت امروز ش��يعه معلول طرز كار و عمل آن روز امام صادق س�لام اهلل عليه اس��ت.
(اصول کافی ،ج ، 5ص )70مقصود اين است كه ائمه اطهار در هر زمانى مصلحت اسالم
و مس��لمين را در نظر مىگرفتند و چون دورهه��ا و زمانها و مقتضيات زمان و مكان تغيير
مىك��رد خواه و ناخواه همان طور رفتار مىكردند كه مصالح اس�لامى اقتضا مىكرد و در
هر زمان جبههاى مخصوص و ش��كلى نو از جهاد به وجود مىآمد و آنها با بصيرت كامل
آن جبههها را تش��خيص مىدادند .اين تعارضها نه تنها تعارض واقعى نيست،بلكه بهترين
درس آموزنده استبراى كسانى كه روح و عقل و فكر مستقيمى داشته باشند،جبهه شناس
باشند و بتوانند مقتضيات هر عصر و زمانى را درك كنند كه چگونه مصالح اسالمى اقتضا
مىكند كه يك وقت مثل زمان س��يد الش��هداء عليه السالم نهضت آنها شكل قيام به سيف
به خود بگيرد و يك زمان مثل زمان امام صادق عليه السالم شكل تعليم و ارشاد و توسعه
تعليم��ات عموم��ى و تقويت مغزها و فكرها پيدا كند و يك قتش��كل ديگر .ان فى ذلك
لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع و هو شهيد(ق()37-مجموعه آثار  ،ج ،18ص)37
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و عطاياى خويش .و اين همه اصرار بر پنهانى و س��رى انجام دادن احس��ان از سوى آنان
بدان سبب بوده است كه آنان نمىخواستند آثار ذلت و خوارى نياز را در چهره نيازمندان
ببينند و كرنش حاجتمند را در برابر شخص دارا و عطا كننده مشاهده كنند ،وگرنه مقام آن
بزرگواران ارجمندتر از آن بوده است كه از آشكار كردن احسان وصله خود بيمناك شوند
كه مبادا دچار لغزش��هاى اخالقى گردند ( .زندگینام��ه امام صادق (ع)) .امام صادق (ع) با
فرا رسيدن شب ،خورجينى را كه پر ازنان و گوشت و پول )دراهم) بود ،بر دوش خويش
مىانداخت و به سوى خانههاى نيازمندان و محتاجان اهل مدينه راه مىافتاد و همه آن نان
و گوش��ت و پول را ميان آنان قسمت مىفرمود و آنان امام را نمىشناختند و نمىفهميدند
كه چه كسى در اين شب تاريك برايشان آذوقه آورده است ،تا اينكه امام رحلت فرمود و
آن صلهها و احسانها قطع گرديد .در اين موقع پى بردند كه همه آنها از ابى عبداهلل (ع)بوده
است .اين سيره را پدران و نياكان امام صادق (ع) نيز داشتند .آنان به همين روش مىزيستند،
چنانكه فرزندان گرامى امام نيز پس از او به همان سيره و روش او زندگى كردند و راه او
را ادامه دادند .امام نه تنها با مردم مدينه اينگونه رفتار مىكرد ،بلكه با بنىهاشم بطور كلى
چنين مىنمود .آرى ،امام بطور مرتب به بين هاش��م احسان وصله مىكرد و مىكوشيد كه
آنان ندانند اين صله و احسان از سوى كيست .آن حضرت كيسههاى پول (دينار) براى بنى
هاش��م مىفرس��تاد و به شخص برنده مىگفت :به آنان بگو كه اين پول از عراق براى شما
فرستاده شده است .و وقتى كه آن شخص پيش امام بر مىگشت ،مىپرسيد :چه مىگفتند؟
جواب مىش��نيد كه مىگفتند :خدا به تو پاداش نيكو دهد كه به خويش��اوندان رسول خدا
احس��ان كردى و خداوند ميان ما و جعفر (ع) نيز حكم و داور باش��د.امام پس از ش��نيدن
اين س��خن به س��جده مىافتاد و عرض مىكرد :خدايا! گردن مرا براى خدمت به فرزندان
پدرم رام گردان ( شهیدمطهری)يك روز امام صادق (ع) كيسه پولى را به ابوجعفر خثعمى
كه يكى از ش��اگردان و اصحاب مورد وثوق او بود ،داد و دس��تور فرمود كه آن را به يكى
از بنى هاش��م بدهد و تأكيد كرد كه اين صله ،پنهانى صورت گيرد و او نداند كه از طرف
امام است  .هنگامى كه ابو جعفر كيسه پول را به آن مرد هاشمى داد ،او دست به دعا بلند
كرد و گفت :خداوندا! به اين مرد احس��ان كننده پاداش خير بده كه گاه گاهى پولى براى
ما مىفرستد و ما بدين وسيله زندگيمان را سروسامان مىدهيم؛ اما جعفر (ع) با وجود آن
همه ثروت و دارائى كه دارد چيزى براى ما نمىفرس��تد( .مناقب،ص )273امام صادق (ع)
صلهها و عطاها و احسانهايش را حتى از كسانى كه با او قطع ارتباط كرده بودند ،نمىبريد.
حتى در س��اعت و لحظه وفات نيز به فكر خويش��اوندانش بود و موقعى كه دس��تور داد
براى همه آنان چيزى فرستاده شود ،فرمود به حسن بن على افطس نيز هفتاد دينار بدهند.

به امام عرض ش��د ،آيا به مردى كه با دش��نه به شما حمله كرده و مىخواسته است شما را
بكشد ،پول مىدهيد؟
در پاس��خ فرم��ود :مگر قرآن نمىخوانيد ك��ه مىگويد :و الذين يصلون م��ا امر اهلل به ان
يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوء الحساب .و كسانى كه پيوند برقرار مىكنند آنجا كه
خداوند فرمان پيوند و ارتباط داده و از پروردگارش��ان مىترس��ند و از حسابرسى بد بيمنا
كند .و در ادامه س��خنش فرمود :خداوند بهش��ت را آفريده و آن را پاكيزه و معطر س��اخته
اس��ت و بوى عطرآگين آن از مس��افت دو هزار ساله به مش��ام مىرسد ،اما عاق والدين و
قطع كننده بارحم و خويش��اوند نزديك ،بوى آن را احس��اس نمىكند .اين بود شمهاى از
احسانها و صلههاى پنهانى امام كه نشانگر مهر و محبت عواطف انسانى آن حضرت تواند
باشد(.همان)
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بردباری وعطوفت امام صادق (ع)
امام از اش��خاص دور و نزديك بدى مى ديد؛ اما با چش��م پوش��ى و گذشت  ،و احيان ًا با
احس��ان و نیكویى با آنان برخورد مى فرمود.گاهى امام مى ش��نيد كه يكى از خويشاوندان
نزديكش او را به بدى ياد كرده و وى را ناس��زا گفته اس��ت  .امام فورا ً آماده نماز مى ش��د
و پس از نماز ،دعائى طوالنى مى خواند و با اصرار از پروردگار خويش مى خواس��ت كه
آن شخص را در برابر عمل ناروايش موأخذه نكند و او را به سبب ستمى كه در حق امام
روا داشته است ،گرفتار نسازد .آرى ،امام از حق شخصى خويش مى گذشت و آن مردى
را كه به وى ظلم نموده و در حقش جنايت كرده بود ،مىبخشيد (.اصول کافی ،ص)176
امام درباره ارحام و خويش��اوندانش پا را فراتر مى گذاش��ت و ى فرمود :خداوند مى داند
ك��ه من گردن خويش را براى خدمت به خويش��اوندانم خم ك��ردهام و من به اهل بيت و
ارحامم پيش از آنكه از من بى نياز شوند احسان و صله مىكنم(.همان) براستى كه حوادث
روزگار همچون سنگ محك هستند كه بدان وسيله ارزش مردان معلوم و درون اشخاص
آش��كار مى شود و از اين راه انس��ان به تفاوتى كه ميان امام و خويشاوندانش بوده است،
پى مى برد .آنان در حق امام جفا مىكردند ،بلكه گاهى جس��ارت نموده و دش��نام و ناسزا
مىگفتند و احيان ًا با خنجر به طرف امام حملهور شده و قصد قتل آن حضرت را داشتند و
آنان در اين كار يعنى حمله ،جفا و دشنام گوئى هيچ عذرى نداشتند .امام صادق (ع) عكس
رفت��ار آنان را م��ى كرد .آنان از امام مى بريدند  ،ولى امام با ايش��ان پيوند و ارتباط برقرار
مىكرد.آن��ان جفا و بدى مىكردند ،ليكن امام نيكى و احس��ان مىكرد  .آنان با خش��ونت
و تندى با امام برخورد مىكردند ،اما امام با عطوفت و مهربانى با ايش��ان روبرو مىش��د.
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مهربانى و دلس��وزى امام براى كس��انش آنقدر بود كه به هنگامى كه منصور دوانيقى ،بنى
حس��ن را گرفتار س��اخت امام آنچنان دچار غم و اندوه شد كه از شدت ناراحتى به گريه
افت��اد و حالش بد ش��د ،و روزى كه منصور ش��يوخ و پيرمردان بنى حس��ن را ازمدينه به
كوف��ه منتقل كرد ،در عين حاليكه آن��ان در روز بيعت گيرى براى محمد در «ابواء» به امام
ب��د گفته بودند ،ام��ا امام از كثرت اندوه ب��راى گرفتارى آنان چند روز ت��ب كرد و افتاد.
حتى محمد و پدرش عبداهلل بر اين پندار كه يگانه مانع بر سر راه بيعت براى محمد ،وجود
امام صادق (ع) است به او بد مىگفتند و روزى كه محمد خود را در مدينه آشكار كرد و
كس فرس��تاد كه امام هم با او بيعت كند و امام از بيعت با محمد خوددارى كرد ،او شروع
به درش��ت گويى و بدرفتارى نمود .و چقدر امام از دس��ت بنىعباس وكارگزارانشان دلى
پر داشت؛ ليكن عوض انتقام جويى  ،براى آنها دعا مى كرد و آن را برندهترين سالح مى
دانس��ت  .اين رفتار نرم و مالطفت آميز امام منحصر به بنى اعمام و خويش��اوندانش نبود،
بلك��ه او با ديگر مردم و حتى خادمان و غالمانش نيز اينگونه رفتار مىفرمود .روزى يكى
از خدمتكارانش را براى انجام كارى به جائى فرس��تاد و چون دير كرد ،امام به دنبال او از
خانه خارج ش��د .او را ديد كه در كنار ديوارى خوابيده است  .امام بر بالين وى نشست و
بوس��يله بادبزن او را نوازش فرمود تا بيدار ش��د .پس از بيدار شدن غالم  ،امام تنها چيزى
كه به او گفت  ،اين بود :چه ش��ده همه ش��ب و روز را مىخوابى؟ ش��ب مال تو اس��ت ،
ام��ا روزهايت مال ماس��ت ( .روضه کافی  ،ص )87روزى ديگ��ر يكى از غالمانش را كه
لكنت زبان داش��ت براب انجام كارى فرستاد .غالم برگشت و امام پرسيد :چطور شد؟ اما
او زبانش مى گرفت و نمى توانس��ت پاس��خ درس��ت و قابل فهم بگويد و چندين بار اين
وضع تكرار ش��د؛ ولى زبان غالم باز نمى شد و نمى توانست جواب قابل فهم بدهد .امام
به جاى اينكه به خش��م آيد ،نگاهى به او انداخ��ت و فرمود :اگر لكنت زبان دارى  ،نفهم
و كودن كه نيس��تى .س��پس فرمود :حيا ،عفت و گرفتن زبان  -نه نفهمى و كودنى  -ازآثار
ايمان اس��ت و فحاش��ى و بد دهنى و زبان درازى از نتايج نفاق ( .بحاراالنوار،ص )61امام
ص��ادق (ع)  ،خان��واده خود را از رفتن به پش��ت بام نهى فرموده ب��ود  .روزى وارد خانه
ش��د ،ديد يكى از كنيزان كه دايه يكى از اطفال هم بود ،بچه در بغل از نردبان باال مىرود.
تا چش��م كنيز بر امام افتاد وحش��ت كرد و لرزه بر اندامش افتاد  .اتفاق ًا بچه از بغل او بر
زمين افتاد و در جا جان سپرد .امام با رخسار رنگ پريده از خانه بيرون آمد و وقتى علت
اضطراب و رنگ پريدگى را پرس��يدند ،پاس��خ فرمود :مرگ بچه باعث اضطراب و نگرانى
و ناراحتى من نش��د ،بلكه رنگباختگى و اضطراب من به س��بب رعب و وحشت و ترسى
است كه آن كنيز از من به دل دارد .امام براى جبران اين معنى آن كنيز را در راه خدا آزاد
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س��اخت و دوباره به او فرم��ود  :ناراحت مباش! تو تقصير نداش��تهاى ( .مناقب،ص)274
اي��ن بود نرمخوئى و بزرگ��وارى امام صادق (ع) در رابطه با خويش��اوندان  ،بنى اعمام و
خدمه و اهل بيتش .امام با مردمان ديگر نيز رفتارى اينگونه داش��ته اس��ت  .روزى يكى از
حاجيان و زائران بيت خدا كه در مدينه بسر مىبرد ،در جائى خوابش برد .وقتى بيدار شد،
پنداش��ت كه هميان و كيس��ه زر او را دزديدهاند پس براه افتاد و امام صادق (ع) را ديد كه
نماز مىگزارد ،ولى نشناخت كه او امام صادق است و با امام درآويخت كه هميان و كيسه
پول مرا تو برداشتهاى! امام كه وضع را چنين ديد ،پرسيد  :چقدر پول در كيسه داشتى؟ مرد
پاس��خ داد  :هزار دينار توى هميان داش��تم .امام او را همراه خود به خانه برد و هزار دينار
طال وزن كرد و به او تحويل داد  .آن مرد به خانه برگشت و از قضا كيسه پول هم پيدا شد.
مرد نزد امام آمد و پوزش خواست و پول را هم پيش امام نهاد .اما امام از پس گرفتن پول
خوددارى فرمود وگفت  :چيزى كه از دست ما بيرون رود ،دوباره نبايد به دست ما برگردد.
مرد از اطرافيان پرس��يد كه اين ش��خصيت كيس��ت ؟ پاسخ ش��نيد كه او جعفر بن محمد
عليهما الس�لام اس��ت و پس از آنكه امام را شناخت  ،گفت  :حق ًا كه شخصى چون جعفر
صادق (ع) رفتارى اينگونه بايد داشته باشد( .همان) امام صادق (ع) حتى با سرسختترين
دش��منان خود نيز رفتارى مالطفت آميز داش��ته اس��ت  .هنگامى كه منصور امام را پس از
جلب به حيره ،مرخص كرد ،امام در همان س��اعت راه افتاد و اول شب به محلى رسيد به
نام «سالحين»  .در اينجا يكى از مأموران منصور راه را بر امام گرفت و مانع از حركت آن
حضرت ش��د و هر چه امام اصرار بر رفع مان��ع مىكرد ،او امتناع و خوددارى مىنمود .از
اصح��اب ام��ام و از موالى و خدمتكاران او  ،مرازم و مصادف همراه امام بودند مصادف به
امام عرض كرد  :قربانت گردم! اين سگى است كه به فكر آزار شماست و من بيم آن دارم
كه او شما را دوباره نزد ابوجعفر منصور ببرد و آنوقت من نمىدانم چه پيش خواهد آمد؟
اگر اجازه دهيد من و مرازم س��ر او را مىبريم و آن را به جوى مىاندازيم.امام فرمود :اى
مصادف  ،دس��ت نگاه دار!س��پس آنقدر از آن مأمور خواهش كرد ،تا او رام ش��د و پس از
آنكه پاس��ى از شب گذش��ته بود ،به امام اجازه حركت داد .امام فرمود :اى مرازم! اين بهتر
بود يا آنچه شما مىگفتيد؟ مرازم عرض كرد :قربانت گردم! آنچه شما كرديد  ،بهتر است .
س��پس ام��ام فرمود :گاهى ي��ك گرفتارى و ذلت كوچك انس��ان را ب��ه گرفتارى و ذلت
بزرگترى مىاندازد( .روضه کافی ،ص )87ش��اید مقص��ود امام از ذلت و گرفتارى بزرگ،
قتل و غرض از ذلت و گرفتارى كوچك  ،خواهش و تمنا بوده اس��ت .و اين است برخى
از رفتارهاى مالطفت آميز امام و نرمخوئى او كه بدان وسيله تجاوزات و تعدياتى را كه به
وى مىشده ،چاره سازى مىكرده است .
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عبادت و بندگى امام صادق (ع) وعبادت نشر دانش ایشان
آنچ��ه از واژه «عبادت» به هنگام اس��تعمال آن فهميده مىش��ود روزه ،نماز و حج و ديگر
عبادتهاى بدنى اس��ت كه انجام آنها احتياج به قصد قربت دارد و وجود امام صادق (ع) از
اين حيث زينت بخش عبادت كنندگان مىباشد .از نگاه قرآن کريم عبادت و بندگي خداوند
س إ ِ َّال لِيَ ْعبُدُ و ِن» .بنابراين انساني
هدف اصلي آفرينش انسان استَ « :و ما خَ َل ْق ُ
ت ال ْ ِج َّن َو الإْ ِن ْ َ
که ميخواهد در راستاي فلسفة وجودي خود حرکت کند ،بايد همة اوقات خود به عبادت
خدا مشغول باشد .البته بندگي و عبادت لزوم ًا به معناي عبادتهاي مرسوم و شناختهشدة
فقهي نيس��ت .انس��ان حتي ميتواند خوردن و خوابيدن و تفريحات خود را عبادت الهي
بداند .مش��روط به آنکه به انگيزة الهي و در راس��تاي وصول به مقام قرب انجام گيرند .در
عين حال ،انجام عبادتهاي ويژه ،مثل نمازهاي مس��تحبي ،خواندن اذکار و دعاهاي ويژه،
روزه گرفتن مس��تحبي ،تمرکز و توجه بيش��تر به آيات قرآني و امثال آن ،ميتواند يکي از
شايستهترين کارها در اوقات فراغت باش��د (شريفي)1386 ،؛ امام صادق(عليهالسالم) نيز
ميفرمايد ،هر مس��لماني دست کم بايد يک روز در هفته ،خود را از کارهاي روزمره فارغ
کند و به مسائل تربيتي و ديني خود توجه ويژه نمايد .مسائل ديني خود را پيگيري نمايد.
ُ
لر ُجلِ ال ْ ُم ْس ِ��ل ِم أَنْ لاَ يُ َف ِّر َغ ن َ ْف َس ُ��ه فِي الأْ ُ ْسبُو ِع يَ ْو َم ال ْ ُج ُم َع ِة
ابهامات خود را رفع نمايد :أ ٍّف ل ِ َّ
لأِ َ ْم ِر دِين ِ ِه َفيَ ْس َأ َل َعنْه؛ ّ
اف بر مسلماني که براي کار دين خويش و پرسش دربارة آن( ،دست
کم)روز جمعة هر هفته ،خود را از(کارهاي ديگر) فارغ نميس��ازد (.همان )1386 ،س��بط
ابن جوزى در «تذكره» مىنويسد :علماى سيره نويس گفتهاند او به سبب اشتغال به عبادت
و پرس��تش خدا از رياس��تطلبى و دنيا خواهى منصرف بوده است  .ابنطلحه در «مطالب
الس��ؤل» مىنويس��د :امام جعفر بن محمد عليهما السالم صاحب دانش��هاى فراوان بود و
عبادته��اى زياد انجام مىداد و ذكرها و وردهاى پى در پى مىخواند .او اوقات خويش را
به انواع عبادات و نيايشها تقسيم مىكرد .ابو نعيم اصفهانى در «حيلة االولياء» مىنويسد :او
به عبادت و پرستش خدا رو آورده و در برابر خدا خاضع و خاشع و از رياست رويگردان
بود .مالك بن انس مىگويد :جعفر بن محمد عليهما السالم در يكى از سه حال بود :حالت
روزه ،نماز و ذكر .او از عابدان بزرگ و زاهد س��ترگ بود كه از خدا خش��يت دارند .يك
سال در سفر حج با او همراه بودم ،هنگامى كه پس از بستن احرام بر مركب خويش قرار
گرفت ،تا مىخواس��ت لبيك گويد ،صدايش مىبريد و نزديك مىش��د كه از مركب پائين
افت��د .مالك در ادامه س��خنش مىگويد :با فضيلتتر از جعفر ب��ن محمد از جهت دانش،
عبادت و نيايش ،هيچ چشمى نديده و هيچ گوشى نشنيده و از خاطر احدى نگذشته است
 .پس هيچ جاى تعجب نيست كه امام ابو عبداهلل (ع) با فضيلتترين مردم باشد از جهت
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عبادت ،زهد وتقوى ؛ زيرا حدود بندگى و عبادت هر كس بر پايه ميزان خداشناسى اوست
و به مفاد آيه “ان ّما يخشى اللهّ من عباده العلما ُء” ،امام صادق (ع) كه در مرحله باالئى از علم
و عرفان به ساحت الهى بوده ،حدود عبادت و بندگىاش نيز به همين تناسب بوده است .
اما عبادتهاى ديگر آن حضرت كه پر اثرتر و منشترتر بوده ،يعنى عبادت نشر دانش ،تعليم
و تربيت و ارش��اد و اصالح جامعه ،آنها هم بر احدى پنهان نيس��ت و ما در فصل زندگى
علم��ى امام ،كوشش��هاى او را در زمين��ه تعليم و تربيت ،احس��ان و نيكوئى و عطوفت و
مهربانى وسعى او را در گسترش خلقهاى واالى انسانى قلم زدهايم ،كه مراجعه شود و در
فصل سخنان برگزيده امام ،باز به شمهاى از تالشهاى آن حضرت درباره ترغيب و تشويق
مردم به حركت در مسير راست زندگانى و عمل به شريعت اسالمى و آراستگى به فضائل
اخالقى اشاره خواهيم كرد(.صفحاتى از زندگانى امام جعفر صادق (ع) ص )322 – 321
خ اسالم است كه از يك سواغتشاشها
عصر اما م صادق ( ع ) يكى از طوفانىترين ادوار تاري 
ن ( ع ) رخ
و انقالبه��اى پياپى گروههاى مختلف  ،بويژه از طرف خونخواهان اما م حس��ي 
مىداد  ،كه انقالب «ابو س��لمه« در كوفه و «ابو مسلم« در خراسا ن و ايران از مهمترين آنها
ت و مردم را از
ت ش��وم بنى اميه را برانداخ 
ت  .و همين انقالب سرانجام حكوم 
بود ه اس�� 
س با تردستى و توطئه  ،بناحق
يوغ س��ت م و بيدادش��ان رها ساخت  .ليكن سرانجا م بنى عبا 
ت و خالفت را تصاحب كردند  .دور ه انتقا ل حكومت هزار
از انقالب بهره گرفت ه و حكوم 
ماه��ه بن��ى اميه ب ه بنى عباس طوفانىترين و پر هرج و م��رج ترين دورانى بود كه زندگى
امام صادق ( ع ) را فراگرفت ه بود  .و از ديگر سو عصر آن حضرت  ،عصر برخورد مكتبها
و ايدهئولوژيه��ا و عصر تضاد افكار فلس��فى و كالمى مختلف بود  ،كه از برخورد ملتهاى
اس�لام با مردم كشورهاى فتح ش��ده و نيز روابط مراكز اسالمى با دنياى خارج  ،به وجود
ش پديد آورده بود  .عصرى
آمده و در مسلمانان نيز شور و هيجانى براى فهميدن و پژوه 
كه كوچكترين كم كارى يا عدم بيدارى و تحرك پاسدار راستين اسالم  ،يعنى امام ( ع ) ،
ب نابودى دين و پوسيدگى تعليمات حياتبخش اسالم  ،هم از درون و هم از بيرون
موج 
مىش��د  .اينجا بود كه امام ( ع ) دش��وارى فراوان در پيش و مس��ؤوليت عظيم بر دوش
ت  .پيش��واى شش م در گير و دار چنين بحرانى مىبايس��ت از يك سو به فكر نجات
داش�� 
افكار تود ه مس��لمان از الحاد و بىدينى و كفر و نيز مانع انحراف اصول و معارف اسالمى
ن به وسيل ه خلفاى وقت
از مسير راستين باشد  ،و از توجيهات غلط و وارونه دستورات دي 
ق و ماهران ه  ،شيعه را از اضمحالل و نابودى
جلوگيرى كند  .عالو ه بر اين  ،با نقشهاى دقي 
ت پيشين  ،آخرين رمقها را مىگذراند  ،و
برهاند  ،شيعهاى كه در خفقان و شكنجه حكوم 
آخرين نفرات خويش را قربانى مىداد  ،و رجا ل و مردان با ارزش ش��يعه يا مخفى بودند
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ت غاصب س��تمگر ذوب ش��د ه بودند  ،و جرأ 
ت
ق حكوم 
ق و بر 
 ،و ي��ا در كر و فر و زر 
ت نداش��تند  ،حكومت جديد هم در كش��تار و بىعدالتى دست كمى از آنها
ابراز ش��خصي 
نداش��ت و وضع به حدى خفقانآور و ناگ��وار و خطرناك بود كه همگى ياران امام ( ع )
گ بودند .
را در معرض خطر مرگ قرار مىداد  ،چنانكه زبدههايش��ان جزو ليست سيا ه مر 
جاب��ر جعف��ى“ يكى از ياران ويژ ه اما م اس��ت كه از طرف آن حضرت ب��راى انجام دادن
ام��رى ب ه س��وى كوف�� ه مىرفت  .در بي��ن را ه قاصد تيز پ��اى اما م به او رس��يد و گفت :
گ نجات
ام��ا م ( ع ) مىگوي��د  :خ��ودت را ب ه ديوانگى ب��زن  ،همين دس��تور او را از مر 
داد و حاك��م كوف��ه ك ه فرم��ان محرمانه ترور را از طرف خليفه داش��ت از قتلش به خاطر
ديوانگ��ى منص��رف ش��د  .جابر جعفى كه از اصحاب س��ر ام��ا م باقر ( ع ) نيز مىباش��د
ت ك ه ب ه كس��ى نگفت م و
ن آموخ 
ث ب ه م 
ت حدي 
مىگوي��د  :ام��ا م باق��ر ( ع ) هفتاد هزار بي�� 
ن گفتهاى ك ه سينهام
ض كرد مطالبى از اس��رار ب ه م 
ت عر 
ت ...او روزى ب ه حضر 
نخواه م گف 
ت ديوان ه ش��و م .
ل آ ن را ندارد و محرم��ى ندار م تا ب ه او بگوي م و نزديك اس�� 
ب تحم�� 
ت��ا 
ن و س��ر در دهان ه چاه بگ��ذار و در خلوت
ام��ا م فرم��ود :ب ه ك��وه و صحرا برو و چاهى بك 
ن فال ن مطلب
ن على بكذا وك��ذا  ( ، ...يعنى اما م باقر ( ع ) ب ه م 
چ��اه بگ��و :حدثنى محمد ب 
ن به
ت ك ه نابود ش��ود  ،يعنى اس�لا م راس��تي 
ت كرد .آرى  ،ش��يع ه مىرف 
ت  ،يا رواي 
را گف 
ت اس�لا م بنى امي��هاى يا بنى عباس��ى خودنماي��ى كند .
گ خلف��ا درآي��د  ،و ب ه صور 
رن�� 
ت ب ه كم��ر زد و ب ه احيا و بازس��ازى معارف
ن هم 
ن ش��رايط دش��وارى  ،ام��ا م دام 
در چني 
ب علم��ى عظيمى ب ه وج��ود آورد ك�� ه محصو ل و ب��ازده آ ن ،
ت و مكت�� 
اس�لامى پرداخ�� 
ن مس��ل م و  )...در رش��تههاى
ص ( همانند هش��ا م  ،محمد ب 
چه��ار هزار ش��اگرد متخص�� 
ش ش��دند .
گوناگو ن علو م بودند  ،و اينا ن در سراس��ر كش��ور پهناور اس�لامى آ ن روز پخ 
تو
ق اس�لا م اس�� 
ق اما م ك ه هما ن منط 
ه��ر ي��ك از اينا ن از طرفى خ��ود  ،بازگوكننده منط 
ف ديگر
ن بودند  ،و از ط��ر 
ث دين��ى و علم��ى و نگهدارنده تش��ي ع راس��تي 
پاس��دار مي��را 
مداف ع و مان ع نفوذ افكار ضد اس�لامى و ويرانگر در ميا ن مس��لمانا ن نيز بودند  .تأس��يس
ب ش��د كه
ت اس�لامى  ،س��ب 
ن س��ا ن نوس��ازى و احياگرى تعليما 
ب فكرى و اي 
ن مكت 
چني 
ن طولى
ب جعفرى ( تش��ي ع ) مش��هور گ��ردد  .ليك 
س مذه 
ق ( ع ) ب ه عنوا ن رئي 
ام��ا م صاد 
ت و نف��وذ خود  ،هما ن ش��يوه
س از تحكي م پايهه��اى حكوم 
س پ�� 
نكش��يد ك�� ه بنى عب��ا 
ت را ربودند. .
ش گرفتند و حت��ى از آنا ن ه م گ��وى س��بق 
س��ت م و فش��ار بن��ى امي ه را پي�� 
ق ( ع ) ك ه همواره مبارزى نستوه و خستگىناپذير و انقالبيى بنيادى در ميدا ن فكر
اما م صاد 
ن انجا م داد  ،وى قيا م خود را
ت قيا م خوني 
ن ( ع ) ب ه صور 
ل بوده  ،كارى ك ه اما م حسي 
و عم 
ن كرد ( .مطهری)
ب و انسا ن سازى انجا م داد و جهادى راستي 
س مكت 
س و تأسي 
س تدري 
در لبا 
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امام صادق (ع) و مباحث كالمى
جميل بن دراج گويد :ابو عبد اهلل را از قضا و قدر پرس��يدم ،فرمود آفريدههاى خدايند و
خ��دا در آفريدهاش چيزى را كه خواهد مىافزايد(بحار ،ص )120و در پاس��خ ديگر كه از
قضا و قدر مىپرس��د گويد :چون روز رس��تاخيز آيد و خدا آفريدگان را فراهم نمايد ،از
آنچه بر آنان عهد بس��ته اس��ت پرس��د.و از آنچه قضاى او بر آن رفته نپرسد ( .ارشاد،ص
)197كس��ى ديگر مىپرس��د :آيا خدا چيزى را به بندگانش واگذارده؟ -خدا اجل و اعظم
از اين اس��ت! -آيا آنان را مجبور س��اخته؟ -خدا عادلتر از آن است كه بندگان را مجبور
س��ازد ،سپس عذابشان كند- .آيا ميان اين دو منزلهاى است؟ -آرى به وسعت ميان آسمان
و زمين(.بح��ار،ص )116آنك��ه مىپندارد خدا به بدى و فحش��اء امر مىكند بر خدا دروغ
بس��ته است و آنكه مىگويد خير و شر به مش��يتخدا نيست ،خدا را قادر ندانسته و آنكه
مىپندارد نافرمانى با قوتى جز قوت خدا داد سرزده ،بر خدا دروغ بسته( .بحار ،ص)127
ديگر از بحثهايى كه در پايان س��ده نخس��ت و آغاز سده دوم[عصر امام صادق (ع) ]رونق
داش��ته ،بحثحدوث و قدم عالم اس��ت .آيا جهان نو پديد آمده يا ديرينه اس��ت؟ و نتيجه
بح��ث در حادث يا قديم ب��ودن عالم به صفات حق تعالى باز مىگردد كه قديم اس��تيا
ح��ادث .از جمله كس��انى كه در باره ح��دوث يا قدم عالم از امام صادق پرس��ش كرده،
ابو ش��اكر ديصانى است .ابن نديم ،ابو شاكر را در ش��مار رؤساى متكلمانى نوشته است
كه در ظاهر خود را مس��لمان مىنماياندند و در نهان زنديق بودند( .الفهرس��ت ،ص)401
نوش��تهاند روزى ابو شاكر به مجلس امام در آمد .نخستخاندان او را ستود ،سپس گفت:
اگر نام علما به ميان آيد به تو اشارت مىكنند .اى درياى خروشان (دانش) به ما بگو دليل
حدوث عالم چيست؟ امام صادق (ع) پاسخ داد :نزديكترين دليل اين است كه به تو نشان
مىدهم .آنگاه تخم مرغى را خواس��ت و گفت :اين قلعهاى به هم پيوس��ته است .درون آن
پوس��تى اس��ت نازك كه سپيدهاى چون س��يم مذاب و زر روان را در برگرفته است .آنگاه
مىش��كافد و صورتى چون طاوس از آن بيرون مىآيد .آيا چيزى جز آنچه مىدانى بر آن
افزوده ش��ده؟  -نه اين نشانه حدوث عالم اس��ت- .نيكو گفتى و خالصه فرمودى .اما ما
چيزى را جز از راه حواس پنجگانه نمىپذيريم - .س��خن از حاس��ههاى پنجگانه به ميان
آوردى .اما دريافت اين حاسهها اگر با دليل همراه نباشد ،در استنباط سود نمىدهد .چنان
ك��ه در تاريكى جز با چراغ نمىتوان راه رفت ،با حواس محس��وس را مىتوان يافت ،اما
براى آنچه به حس در نمىآيد ،دليل عقلى بايد  ( .ارشاد  ،ص )177ابن ابى العوجاء نيز در
باره حدوث يا قدم عالم با امام صادق (ع) گفتگويى چنين دارد :به چه دليل جهان حادث
اس��ت؟  -هر چيزى خرد يا بزرگ چون مانند آن را بدان بيفزايى بزرگتر مىش��ود و معنى
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آن اين است كه آن چيز حالت نخستين خود را از دست داده است .اگر قديم بود همچنان
مىبود و در آن تغييرى پديد نمىآمد .و آنچه زوال مىيابد و دگرگونى مىپذيرد رواس��ت
كه باشد و يا نباشد .پس وجود آن پس از نبودن آن ،آن را حادث نشان ميدهد - .گيريم
چنين اس��ت ،اگر آنچه هس��تبر همان حالتباقى مىماند (در آن تغييرى پديد نمىآمد)
چگونه حدوث آن را ثابت مىكردى؟  -ما از اين جهان كه در آن هستيم سخن مىگوييم.
اگر اين جهان را برداريم و جهانى ديگر جاى آن بگذاريم ،اين برداش��تن و گذاش��تن خود
دليل حدوث اس��ت .ولى پاس��خ تو را به گونهاى ديگر مىدهم .اگر آنچه هست همچنان
مىبود كه بوده و تغييرى در آن پديد نمىآمد ،باز مىتوانستيم بينديشيم ،اگر چيزى بر آنها
افزوده مىش��د بزرگتر مىبودند .در اين صورت در آنها دگرگونى پديد مىآمد و با پديد
آمدن دگرگونى در آنان ،نمىش��د قديمش��ان خواند( .اصول کافی ،ص ) 77نوشتهاند ابن
ابى العوجاء مقتول به س��ال  155ه .ق و ابن طالوت از مانويه كه به اسالم تظاهر مىكرد و
ابن اعمى و ابن مقفع با تنى چند از زنديقان هنگام حج در مس��جد الحرام بودند .ابو عبد
اهلل جعفر بن محمد نيز در آنجا بود و فتوى مىداد و قرآن تفس��ير مىكرد و پرسش��ها را با
دليل پاسخ مىفرمود .آنان كه با ابن ابى العوجاء بودند ،وى را گفتند :نمىخواهى او را نزد
كسانى كه گرد او را گرفتهاند رسوا كنى و از او چيزى پرسى كه پاسخ آن را نداند؟ مىبينى
مردم فريفته او شدهاند و او عالمه زمان خويش شده است؟ ابن ابى العوجاء گفت :چنين
مىكنم .پس نزد او رفت و گفت :رخصت پرس��ش مىدهى؟ -اگر مىخواهى بپرس- .تا
كى اين بيدر را به پاى مىكوبيد؟ و به اين سنگ پناه مىبريد؟ و اين خانه باال برده با آجر
و كلوخ را مىپرس��تيد؟ و چون ش��تر گريزان گرداگرد او هروله مىكنيد؟ تو اين (دين) را
رئيس و بزرگى .پدرت مؤس��س آن بود .امام پاس��خ داد :آنكه خدا گمراهش كند و دل او
را كور س��ازد ،حق را گوارا نش��مارد ،و بدان پناه نيارد .ش��يطان دوست او گردد و او را به
آبشخور هالكت در آرد و برون شدن از آن نتواند .اين خانهاى است كه خدابندگانش را به
پرستش خود در آن واداشته تا با آمدن به سوى آن ،طاعتشان را بيازمايد .آنان را به تعظيم
اين خانه واداش��ته و آن را قبله نمازگزارانش كرده .وس��يلتى استبراى رضوان او و راهى
اس��تبه سوى غفران او .بر پا و استوار استبه كمال فراهم آمدنگاه عظمت و جالل .پيش
از گس��تردن زمين آن را آفريد به دو هزار س��ال  .سزاوارتر كس به اطاعت در آنچه فرموده
و از آنچه نهى نموده ،اوس��ت كه روح و جس��م را آفريد - .سخن گفتى و كار را بدان كه
غايب است واگذاردى - .واى بر تو! چگونه نهان است آنكه با بندگان خويش است؟ و
آنان را نگران است ،و از رگ گردن نزديكتر به آنان است .سخنشان را مىشنود و نهانشان
را مىداند .جايى از او خالى نيس��ت و جايى را فراگير نه ،و به جايى از جايى نزديكتر نه!

آثار او بدين گواه است و كردار او بدان دليل .و آنكه خدا او را با آيات محكم و برهانهاى
روشن فرستاده ،ما را بدين عبادت گمارده .اگر در كار او اندك شك دارى بپرس تا آن را
برايت روش��ن كنم .ابن ابى العوجاء در سخن درماند و شرمنده نزد ياران خود بازگشت.
(ارشاد،ص )197-198
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ش علمى
جنب 
منشا تمام دانش ها در قرآن آمده است و انس با قرآن ،دلهاى جوانانرا روشن و زندگیهاشان
را با صفا مىكند و عامل جذب آنان به پاكىو راه خدا مىشود .امام صادق(ع) مىفرماید:
هرجوان مومنى كه قرآن بخواند ،قرآن با گوشت و خون او در مىآمیزد و خداوند او را با
فرشتگان بزرگوارهمراه مىس��ازد و قرآن روز قیامت نگهدارنده او (از دوزخ) خواهدبود:
“م��ن قرئى القرآن و هو ش��اب مؤمن ،اختلط القرآن بلحمه و دمه ،وجعله اهلل مع الس��فره
الك��رام البرره و كان القرآن حجیزا عنه یو م القیامه(الحیاه ،ج  ،2ص  )164در دوران زنگی
ن امويان و عباسيان و تقسيم شدن اسالم به فرقههاى
امام صادق (ع)  ،اختالفات سياسى بي 
ب پيدايش
مختلفو ظهور عقايد مادى و نفوذ فلس��فه يونان در كشورهاى اسالمى  ،موج 
ي��ك نهضت علمى گرديد  .نهضتى كه پايههاى آن بر حقايق مس��لم اس��توار بود  .چنين
نهضت��ى الز م ب��ود  ،تا هم حقايق دينى را از ميان خراف��ات و موهومات و احاديث جعلى
بيرون كشد و هم در برابر زنديقها و ماديها با نيروى منطق و قدرت استدالل مقاومت كند
ت آنها را محكو م س��ازد  .گفتگوهاى علمى و مناظرات آن حضرت با افراد
و آراى سس�� 
ن مقفع« معروف
ن ابى العوجاء» و «ابو ش��اكر ديصانى« و حتى «اب 
دهرى و مادى مانند «اب 
ت علمى و پيش��رفت دانش
اس��ت ( .صفحاتی از زندگی امام صادق (ع) ) همزمان با نهض 
بوس��يله حضرت صادق ( ع ) در مدين ه  ،منصور خليفه عباس��ى كه از راه كينه و حسد  ،به
ب ديگرى افتاد ك ه هم بتواند در برابر مكتب جعفرى اس��تقال ل علمى داشته
فكر ايجاد مكت 
باش��د و ه م مرد م را س��رگر م نمايد و از خوش��هچينى از محضر امام ( ع ) بازدارد  .بدين
ت منصور مدرس��هاى در محله “كرخ“ بغداد تأس��يس نمود  .منصور در اين مدرسه از
جه 
وجود ابو حنيفه در مسائل فقهى استفاده نمود و كتب علمى و فلسفى را هم دستور داد از
ت  -بر
هند و يونا ن آوردند و ترجم ه نمودند  ،و نيز مالك را  -كه رئيس فرق ه مالكى اس�� 
ن مكتبها نتوانستند وظيفه ارشاد خود را چنانك ه بايد انجام دهند
مس��ند فقه نشاند  ،ولى اي 
ت منظم
 .ام��ام صادق ( ع ) مس��ائل فقهى و علمى و كالم��ى را كه پراكند ه بود  ،به صور 
ث گسترش
درآورد  ،و در هر رش��ت ه از علوم و فنون شاگردان زيادى تربيت فرمود كه باع 
معارف اسالمى در جها ن گرديد  .دانشگسترى امام( ع ) در رشتههاى مختلف فق ه  ،فلسفه
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و كال م  ،عل��وم طبيع��ى و  ...آغاز ش��د  .نمونهاى از بيانات ام��ام ( ع ) كه در اثبات وجود
ت  ،به يكى از ش��اگردان واصحاب خود ب ه نام “مفضل بن عمر” فرمود
خداوند حكي م اس�� 
ق ( ع )
كه در كتابى به نام «توحيد مفضل“ هم اكنون در دست است  .مناظرات امام صاد 
ت حكمتآموز بسيارى دارد كه
ب هندى كه موضوع كتاب “اهليلجه“ اس��ت نيز نكا 
با طبي 
ق ( ع ) است  .براى شناسايى استاد معموال دو راه
گوشهاى از درياى بيكران علم امام صاد 
ت او  ،دوم شناختن شاگردان و تربيتشدگان مكتبش .
داريم  ،يكى ش��ناختن آثار و كلما 
ت صادق ( ع ) نقل شده است كه ما حتى قطرهاى
ت و آثار و احاديث زيادى از حضر 
كلما 
ت ه م بيش
ت دهي م مگر «نمى از يمى«  .اما شاگردان آن حضر 
از دريا را نمىتوانيم به دس 
از چهار هزار بودهاند  ،يكى از آنها «جابر بن حيان« اس��ت  .جابر از مردم خراس��ان بود .
ل رسيد .
ش در طوس ب ه داروفروشى مشغول بود ك ه به وسيله طرفداران بنى اميه ب ه قت 
پدر 
س از قتل پدرش ب ه مدينه آمد  .ابتدا در نزد اما م محمد باقر ( ع) و سپس
جابر بن حيان پ 
در نزد امام صادق ( ع ) شاگردى كرد  .جابر يكى از افراد عجيب روزگار و از نوابغ بزرگ
ت زيادى دارد
جهان اس�لا م اس��ت  .در تمام علوم و فنون مخصوصا در علم شيمى تأليفا 
ن چنين گفت يا
 ،و در رس��الههاى خود همه جا نقل مىكند كه ( جعفر بن محمد ) به م 
تعلي م داد يا حديث كرد  .از اكتشافات او اسيد ازتيك ( تيزآب ) و تيزاب سلطانى و الكل
ت  .وى چند فلز و شبه فلز را در زمان خود كشف كرد  .در دوران “رنسانس اروپا» در
اس 
نو
حدود  .30رس��اله از جابر به زبان آلمانى چاپ و ترجمه شده كه در كتابخانههاى برلي 
ت صادق ( ع ) بر اثر توطئههاى منصور عباسى در سال 148
ت  .حضر 
پاريس ضبط اس�� 
هجرى مس��مو م و در قبرس��تا ن بقيع در مدينه مدفون شد  .عمر شريفش در اين هنگام 65
ت به “شيخ االئمه» موسوم
س��ا ل بود  .از جهت اينك ه عمر بيش��ترى نصيب ايشان شده اس 
س از حضرت صادق
ت پس��ر و سه دختر داشت  .پ 
ت  .حضرت امام صادق ( ع ) هف 
اس�� 
ظ م ( ع ) منتقل گرديد .
ت بنا ب ه امر خدا به اما م موسى كا 
( ع ) مقا م امام 
ت اس��معيل اس��ت كه بزرگترين فرزند امام بوده و پيش از وفات
يگر از فرزندان آن حضر 
ت  .طايفه اسماعيلي ه به امامت وى قائلند  .در عمدة
ق ( ع ) از دنيا رفته اس 
ت صاد 
حضر 
الطالب آمده اس��ت :چون ابو العباس سفاح و خانوادهاش ،پنهانى بر ابو سلمه خالد كوفى
وارد ش��دند ،تصميم ايش��ان را مخفى داش��ت و خواس��ت آن را در بين فرزندان على و
فرزندان عباس به شور گذارد تا آنان هر كسى را كه خود مايل هستند اختيار كنند .اما بعدا
با خود انديش��يد كه من از آن بيم دارم كه نظر آنان با يكديگر هماهنگ نباش��د ،لذا تصميم
گرفتخالفت را به فرزندان على (ع) از نس��ل امام حس��ن (ع) و امام حسين (ع) واگذار
كند .پس به س��ه تن از آنان به نامهاى جعفر بن محمد بن على بن حس��ين و عمر بن على
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بن حس��ين و عبد اهلل بن حس��ن بن حسن نامهاى نگاش��ت .ابتدا پيك به سوى جعفر بن
محمد رفت و او را خبر داد كه نامهاى از ابو س��لمه با او اس��ت .امام (ع) گفت :مرا با ابو
س��لمه چه كار؟او پيرو كس ديگرى است .فرس��تاده گفت :نامه را بخوان و عقيده خود را
درب��اره آن بگو .جعفر بن محمد (ع) به خدمتگزارش گفت :چراغ را نزديك آر .خدمتكار
چراغ را پيش آورد و امام (ع) نامه ابو س��لمه را بر آن نهاد و نامه آتش گرفت .فرس��تاده
گفت :آيا آن را پاسخ نمىگويى؟ امام فرمود :پاسخ مرا ديدى .فرستاده از خانه امام صادق
(ع) بيرون آمد و به نزد عبد اهلل بن حسن مثنى رفت .عبد اهلل نامه او را پذيرفت و به سوى
جعفر بن محمد روانه گش��ت .امام به او فرمود :چه كارى روى داده كه نزد من آمدى؟اگر
مىگفتى من خود به س��ويت مىآمدم .عبد اهلل گفت :امر مهمى اس��ت كه گفتن آن س��اده
نيس��ت .فرمود :چيس��ت؟گفت :اين نامه ابو سلمه اس��ت مرا به كارى سترگ فراخوانده و
مىپندارد من سزاوارترين مردم به آنم .و مىدانيد كه پيروان ما از خراسان به نزد ابو سلمه
آمدهاند .امام صادق (ع) پرسيد :اينان از چه هنگام پيروان تو شدهاند؟ آيا تو ابو مسلم را به
خراسان فرستادهاى و او را به پوشيدن جامه سياه دستور دادهاى؟آيا يكى از آنان را به اسم
و نسب مىشناسى؟چگونه ايشان پيروان تواند در حالى كه تو آنها را نمىشناسى و آنها هم
تو را نمىشناس��ند؟عبد اهلل گفت :اين پاسخ از شما چندان محكم نيست .آنگاه امام صادق
(ع) فرم��ود :خداون��د به نيكى مىداند كه من بر خود واجب ك��ردهام كه از نصيحت هيچ
مس��لمانى فروگذار نكنم .پس چگونه مىتوان��م در حق تو كوتاهى كنم .پس در رؤياهاى
باطل فرو مرو .اين حكومت فردا به نفع اين جماعت تمام مىش��ود .و همين نامه كه براى
تو آمده براى من نيز فرس��تاده ش��ده است .پس از اين گفتوگو ،عبد اهلل كه از سخن امام
(ع) چندان قانع نش��ده بود ،خانه او را ترك كرد .عمر بن على بن حس��ين نيز نامه را رد
كرد و گفت :من نويسنده آن را نمىشناسم تا پاسخش گويم .موضعى كه امام صادق (ع)
در اين مس��ئله اتخاذ كرد ،خود حاكى از عظمت ژرفنگرى و اصابت راى آن حضرت در
مقابل كوتهنگرى عبد اهلل در فريفته ش��دن به اين پيشنهاد و نپذيرفتن نصيحت امام صادق
(ع) و ايراد اتهام به امام (ع) پس از شنيدن داليل و براهين او است .اما اين سخن امام به
عبد اهلل كه اگر مىگفتى من خود به نزدت مىآمدم ،دليل بر بزرگوارى اخالقى و محافظت
او بر حق رحم اس��ت .در حالى كه عبد اهلل اس��باب مزاحمت و رنجش امام را فراهم كرد.
از طرف��ى وصي��ت امام صادق (ع) به پنج نفر كه يكى از آنان منصور و چهار تن ديگر ابن
س��ليمان والى مدينه و دو فرزندش عبد اهلل و موسى و حميده كه كنيزش بود ،خود حاكى
از ژرفانديشى امام در پنهان داشتن جانشين خويش بود .زيرا مىخواست جانشين حقيقى
خود از كشته شدن نجات يابد با آن كه منصور ،فرعون بنى عباس ،نيز در رديف اوصياى
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آن حضرت جاى داشت ( .حجتی کرمانی ،ص  ) 70محدثان ،نام راويان موثق آن امام را
گرد آوردهاند كه ش��مار آنان ،با وجود اختالف در آرا و گفتار ،به چهار هزار تن مىرس��د.
تنها ابن عقده زيدى در كتاب رجال خود چهار هزار راوى براى آن حضرت برش��مرده و
كتابهاى آنان را ياد كرده است تا چه رسد به ديگران .ابن غضايرى كه مستدركى بر كتاب
ابن عقده نوش��ته ،بر تعداد راويان امام صادق (ع) افزوده اس��ت .و تنها يكى از راويان آن
حضرت به نام ابان بن تغلب س��ى هزار حديث از آن امام نقل كرده اس��ت .حسن بن على
وش��ا گويد« :در اين مسجد( ،مس��جد كوفه) نهصد تن از مشايخ حديث را درك كردم كه
همگى مىگفتند جعفر بن محمد چنين حديث كرد .بس��يارى از بزرگان فقها و برجستگان
پهن��ه علم و دانش از پرورش يافت��گان مكتب امام صادق (ع) بودهاند .از اين عده مىتوان
به كس��انى همچون زرارة بن اعين و دو برادرش بكر و حمران ،جميل بن صالح و جميل
بن دراج و محمد بن مس��لم طائفى و بريد بن معاويه و هش��ام بن حكم و هشام بن سالم
و ابو بصير و عبيد اهلل و محمد و عمران حلبى و عبد اهلل بن س��نان و ابو الصباح كنانى و
بسيارى ديگر از فضال اشاره كرد .به غير از اين چهار هزار تن كه ذكر آنان گذشت ،شمار
بس��يارى ديگر از دانشمندان برجسته و پيش��وايان مذاهب اهل سنت و بزرگان علم از آن
حضرت حديث نقل كرده و از بهرهوران مكتب آن حضرت محس��وب مىشدهاند .از اين
ميان مىتوان به افرادى مانند يحيى بن سعيد انصارى و ابن جريح و مالك بن انس و سفيان
ثورى و ابن عيينه و ابو حنيفه و ش��عبه و ايوب سختيانى و جابر بن حيان كوفى و ابان بن
تغلب و ابو عمرو بن عالء و عمرو بن دينار و بس��يارى ديگر اش��اره نمود .از غالمان آن
حضرت نيز كس��انى مانند ابو يزيد بسطامى و ابراهيم بن ادهم و مالك بن دينار ،از مكتب
آن حضرت بهرهها بردند .علت انتشار علوم آن حضرت و كثرت كسانى كه از محضر وى
كس��ب فيض كردند اين است كه وى اواخر حكومتبنى اميه و اوايل حكومتبنى عباس
را درك ك��رده بود .آن حضرت حكومتبنى اميه را در زمانى كه به افول و ضعف گراييده
بود درك كرد و توانس��تبا كم شدن فش��ار و ترس از حكومت علوم پدران گرامىاش را
انتش��ار دهد .همچني��ن زندگى آن حضرت در آغاز حكومتبن��ى عباس كه هنوز خاندان
ابو طالب مورد حس��د ش��ديد واقع نش��ده بودند و بنى العباس خود را حكومتى برخاسته
از نس��ل هاش��م مىپنداش��تند و امام صادق (ع)را از مفاخر خود حساب مىكردند ،باعث
مىشد تا آن حضرت با آزادى بيشترى به تعليم شاگردان و نشر علوم همت گمارد .از آن
حضرت در تفسير و در علم كالم ورد دهريون ،روايات بىشمارى نقل شده است و كتاب
توحيد مفضل براى نمونهاى از اين باب كافى است .همچنين از پاسخهاى آن حضرت در
خصوص س��ؤاالت فقهى و غيره كتابهاى فراوان و ارزش��مندى تدوين شده است .اصول

نتیجه گیری:
حضرت صادق ( ع ) مانند پدرا ن بزرگوار خود در كليه صفات نيكو و س��جاياى اخالقى
ن به نور الهى و در احس��ان
ت صادق ( ع ) داراى قلبى روش�� 
س��رآمد روزگار بود  .حضر 
و انف��اق ب�� ه نيازمندان مانند اجداد خود بود  .داراى حكمت و علم وس��يع و نفوذ كالم و
ع و در عين حال ب��ا نهايت مناعت طبع كارهاى خود را
ق��درت بي��ا ن بود  .با كمال تواض 
ل ب ه دست گرفته  ،در مزرعه خود
شخصا انجام مىداد  ،و در برابر آفتاب سوزا ن حجاز بي 
ن حال پروردگار خود را مالقات كن م خوشوقت
كشاورزى مىكرد و مىفرمود  :اگر در اي 
ن و عرق جبين آذوقه و معيش��ت خود و خانوادهام را تأمين
خواه�� م بود  ،زيرا به كد يمي 
مىنمايم  .ابن خلكا ن مىنويسد  :امام صادق ( ع ) يكى از ائمه دوازدهگانه مذهب اماميه و
ت به وى صادق مىگفتند كه هر چه مىگفت
ن جه 
ت  .از اي 
ت اهل بيت رسالت اس 
از سادا 
ت او مش��هورتر از آن است ك ه گفته ش��ود  .مالك مىگويد :
ت ودرس��ت بودوفضيل 
راس�� 
ش به محل احرام رسيد  ،امام صادق
باحضرت صادق( ع ) سفرى به حج رفتم  ،چون شتر 
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مهم و اساس��ى علم اصول فقه از آن حضرت فرا گرفته ش��ده و چهار صد تاليف از چهار
صد نويس��نده درباره پاس��خهاى آن حضرت در زمينه سؤاالت اصول فقه پديد آمده كه به
نام االصول االربعمائه مش��هور اس��ت .از كس��انى كه در قرن دوم در علم تفسير و انساب
معروف بودند ،محمد بن س��ائب كلبى ،اس��ماعيل بن عبد الرحمن سدى كبير و ابو حمزه
ثمال��ى را مىت��وان نام برد .در فقه و حدي��ث در آن دوره ،بجز امام صادق (ع)  ،ابو حنيفه
امام مذهب حنفى و ش��اگردش ابو يوس��ف و مالك بن انس امام مذهب مالكى و محمد
ب��ن عبد الرحمن بن ابى ليلى و ابن جريح و عروة بن زبير و ابن س��يرين كه از مفس��ران
بنام بود ،و حس��ن بصرى و ش��عبى از شهرت و آوازه بسيار برخوردار بودند .در تاريخ و
مغازى محمد بن اس��حاق بن يسار و در علوم عربى معاذ بن مسلم هراء كوفى واضع علم
صرف و در ستارهشناسى خاندان نوبخت و در ميان كتاب ،عبد الحميد ،يكى از نويسندگان
بزرگ جهان و كاتب مروان حمار آخرين خليفه اموى ،از آوازه بس��يار بهرهمند بودند .از
نويس��ندگانى كه جزو اصحاب امام صادق (ع) بودند نيز بايد از ابو حامد اس��ماعيل كاتب
كوفى نام برد ،و از شاعران و سخنورانى كه در عصر آن حضرت شهرتى به دست آوردند
و برخى از آنان نيز در رديف مداحان وى بودند بايد س��يد حميرى ،اش��جع سلمى ،كميت
و پس��رش مس��تهل و برادرش ورد و ابو هريره ابار و ابو هري��ره عجلى و عبدى و جعفر
بن عفان و س��ليمان بن قته عدوى و س��يف و ابراهيم بن هرمه و منصور نمرى را نام برد.
(همان،ص)66
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ت لبيك بگويد ،
ش تغيير كرد  ،نزديك بود از مركب بيفتد و هر چه مىخواس�� 
( ع ) حال 
ش گير مىكرد  .به او گفتم  :اى پس��ر پيغمبر  ،ناچار بايد بگويى لبيك  ،در
صدا در گلوي 
جواب م فرمود  :چگونه جسارت كنم و بگوي م لبيك  ،مىترسم خداوند در جواب م بگويد  :ال
لبيك وال س��عديك ( .صفحاتى از زندگانى امام جعفر صادق (ع) ) فقه جعفرى همان فقه
ش از طريق قرآن و
محمدى يا دس��تورهاى دينى است كه از سوى خدا ب ه پيغمبر بزرگوار 
ف ساير فرقهها ك ه بر مبناى عقيده و رأى و نظر خود مطالبى
ت  .بر خال 
وحى رسيد ه اس 
ح و بيا ن هم��ان اصول و فروعى بود كه در
را ك��م يا زي��اد مىكردند  ،فقه جعفرى توضي 
ت  .ابو حنيف ه رئيس فرق ه حنفى درباره امام صادق ( ع
ح بوده اس 
ب اسالم از آغاز مطر 
مكت 
ن فقيه
ت  :من فقيهتر از جعفرالصادق كسى را نديدهام و نمىشناسم  .فتواى بزرگتري 
) گف 
س دانشگاه االزهر مصر ك ه با كما ل صراحت عمل به
جهان تسنن شيخ محمد شلتوت رئي 
ت جايز دانست  -در روزگار ما  -خود اعترافى
ب ديگر اهل سن 
فقه جعفرى را مانند مذاه 
اس��ت بر اس��توارى فقه جعفرى و حتى برترى آن بر مذاهب ديگ��ر  .و اينها نتيجه كار و
ت حضرت صادق
ل آن روز امام صادق ( ع ) اس��ت (همان) .در رش��ته فلسفه و حكم 
عم 
( ع ) هميش��ه با اصحاب و حتى كس��انى كه از دين و اعتقاد به خدا دور بودند مناظراتى
ت علمى در محيط آشفته و تاريك آ ن عصر  ،كار
ت  .ب ه وجود آمدن چنين نهض 
داشته اس 
ن مقام بزرگ بود كه مأموريت الهى داشت ه باشد و از
هر كسى نبود  ،فقط كسى شايسته اي 
جانب خداوند پشتيبانى شود  ،تا بتواند به نيروى الها م و پاكى نفس و تقوا وجود خود را
ت آورد  ،و
ب ه مبدأ غيب ارتباط دهد  ،حقايق علمى را از درياى بيكران علم الهى به دس�� 
در دس��ترس استفاده گوهرشناس��ان حقيقت قرار دهد  .تنها وجود گرامى حضرت صادق
ن مقامى داش��ته باش��د  ،تنها اما م صادق ( ع ) بود كه با كنارهگيرى
( ع ) مىتوانس��ت چني 
ش قوانين و
از سياس��ت و جنجالهاى سياسى از آغاز امامت در نشر معارف اسال م و گستر 
ت بر ميان
غ احكام و تعليم و تربيت مس��لمانان كمر هم 
ن مبين و تبلي 
ث راس��تين دي 
احادي 
ت عص��ر طاليى دانش و ترويج احكا م و تربيت
بس��ت  .زمان امام صادق ( ع ) در حقيق 
ل نورانى علم را به گوشه و كنار بردند و در «خودشناسى“ و
شاگردانى بود ك ه هر يك مشع 
گ و امام بزرگوار خود در هدايت مردم كوشيدند  .در همين
“خداشناسى“ مانند استاد بزر 
دوران درخش��ا ن  -در برابر فلس��فه يونان  -كالم و حكمت اس�لامى رشد كرد و فالسفه
و حكماى بزرگى در اس�لا م پرورش يافتند  .وما دانش��جویان ومروجان علم و دانش می
توانیم با الگو قرار دادن شخصیت علمی ،سیاسی ،مذهبی  ،اخالقی وخصوصا انسانی امام
صادق (ع) در حد توان خود در اصالح محدوده ی علمی و  ...سهم ویژه ای داشته باشیم
وبا خودسازی و تهذیب نفس وبا خوب درس خواندن گام مثبتی در جهت اعتالی علمی

سرزمینمان برداریم  .انشاء اهلل.
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تدوین الگوی کیفیت زندگی کاری اسالمی بر اساس دیدگاه
امام صادق علیه السالم

مهدیه سادات خشوعی،1مهناز طالبزاده

2

چکیده
با توجه به اهميت جايگاه کار در اسالم ،هدف اين پژوهش تدوين الگوی کيفيت زندگی
کاری اسالمی براساس ديدگاه امام صادق عليه السالم بود .بر اين اساس ،پايگاه اطالعاتي
حوزه نت انتخاب گرديد و تمامی احاديث مرتبط با کار در اين پايگاه مورد تحليل محتوا
قرار گرفت و پس از طبقهبندی آنها ،الگويی ش��امل ارزش و اهميت کار ،انواع کس��ب و
کار ،فوايد کسب و کار ،آثار سوء بيکاری و آداب کسب و کار براساس ديدگاه امام صادق
عليه السالم تدوين گرديد.
کليدواژهها :امام صادق عليه السالم ،الگوی کيفيت زندگی کاری اسالمی

 .1دکتری روانشناسی دانشگاه اصفهان
 .2کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه اصفهان

کار همانند عبادت است:
يك��ي از اصحاب امام ص��ادق (ع) كه طبق معمول هميش��ه در محضر درس آن حضرت
ش��ركت ميكرد و در مجالس رفقا حاضر ميش��د و با آنها رفت و آمد ميكرد ،مدتي بود
كه ديده نميش��د .يك روز امام از اصحاب و دوستانش پرسيد :راستي فالني كجاست كه
Walton .1
Moorhead & Griffin.2
 .3امکان ارائه تمامی احادیث و روایتها در این زمینه فراتر از این پژوهش است .بنابراین پژوهشگران از ارائه موضوعاتی
با مبانی مشترک صرفنظر نمودند.
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مقدمه
در طی چند دهه گذش��ته از نظر نظری ،تعاریف متفاوتی از کیفیت زندگی کاری توس��عه
یافته اس��ت (ضیایی بیگدلی )1388 ،اما در مجموع نقطه اش��تراک این تعاریف ،بدین معنا
اس��ت که کیفیت زندگی کاری نگرش��ی است که میکوش��د تا کیفیت زندگی افراد شاغل
را بهبود بخش��د (خنیفر ،زراعی متین و خداپرس��ت .)1387 ،از نظر عملیاتی نیز هر یک
از پژوهش��گران ب��ا توجه به دیدگاه خود کیفیت زندگ��ی کاری را تعریف نمودهاند .برای
مثال ،بر اس��اس دیدگاه والتون ،1کیفیت زندگی کاری شامل حقوق کافی و منصفانه ،امینی
و بهداش��ت کاری ،تأمین فرصت کاربرد و بهبود تواناییهای انس��ان ،تأمین فرصت امنیت
و رش��د مداوم ،یکپارچگی و یا انس��جام مداوم در سازمان ،قانونگرایی در سازمان ،کار و
فضای زندگی ،وابس��تگی اجتماعی زندگی کاری است (مورهد و گریفین ،2ترجمه الوانی
و معمارزاده.)1374 ،
امروزه پژوهش��گران در داخل و خارج به بررس��ی مفهوم کیفیت زندگی کاری ،پیامدهای
آن و رابطه آن با س��ایر متغیرهای شغلی یا س��ازمانی پرداختهاند (قمصری ،عبدالعلیپور،
قبادی .)1390 ،اما متأسفانه در هیچ یک از پژوهشها پدیده کیفیت زندگی کاری با نگاهی
اسالمی مورد بررسی قرار نگرفته است .بنابراین هدف این پژوهش بررسی کیفیت زندگی
کاری اس�لامی از دیدگاه امام صادق علیه السالم میباش��د ،در این راستا ابتدا دیدگاه امام
3
صادق علیهالسالم در زمینه کسب و کار و آداب آن به صورت بسیار خالصه معرفی شده
و س��پس با اس��تفاده از دیدگاه حضرت ،الگویی از کیفیت زندگی کاری اس�لامی ترسیم
خواهد شد.
ارزش و اهمیت کسب و کار از دیدگاه امام صادق علیهالسالم:
از دیدگاه امام صادق علیهالس�لام ،کار به دالی��ل زیر از اهمیت و ارزش واالیی برخوردار
است:
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مدتي است ديده نميشود؟ گفتند :يابن رسول اهلل ،اخيرا خيلي تنگدست و فقير شده است.
امام فرمود :پس چه ميكند؟ گفتند :هيچ در خانه نشس��ته اس��ت و يكسره عبادت ميكند.
امام فرمود :پس زندگيش از كجا اداره ميش��ود؟ گفتند :يكي از دوستان ،عهده دار مخارج
1
زندگي او شده است .امام فرمود :به خدا قسم اين دوستش به درجاتي از او عابدتر است.
 -1کار همانند جهاد در راه خدا است:
مردی که در فشار اقتصادی قرار میگیرد و برای خالصی از آن به مقداری که روزی خود
و خانوادهاش را بیاورد کار میکند چنین کس��ی مانند رزمنده ای میباش��د که در راه خدا
جهاد میکند.2
 -2کار ،سیره امامان است:
 امام صادق علیهالس�لام فرمود امیرمومنان علیهالس�لام ،هیزم جمع میکرد و آب از چاهمیکش��ید و ش��خم میزد و از دس��ترنج خود هزار برده آزاد کرد 3و به جارو کردن خانه
میپرداخت و فاطمه (س) نیز با دستانش گندم را آرد و آن را خمیر میکرد و نان میپخت.4
 در طل��ب روزی و نیازهای زندگی تنبلی نكنید ،چ��را كه پدران و نیاكان ما به دنبال آن5
میدویدند و آنرا طلب میكردند.
انواع کسب و کار از دیدگاه امام صادق علیهالسالم
امام صادق علیه الس�لام میفرمایند« :در یک تقس��یمبندی کلی تمام شغلهای موجود در
جامعه به چهار نوع تقس��یم میش��ود . 1 :تجارت و معامالت;  . 2صناعات و حرفهها; . 3
کارگزاران حکومتی و کارمندان;  . 4اجارات (درآمد امالک و کارگران روز مزد».
س��پس امام علیه الس�لام این چهار نوع شغل را به دو دس��ته حالل و حرام تقسیم کرده و
میفرمایند «خداوند متعال واجب کرده است که بندگانش در موارد حالل اقدام کنند و از
مش��اغل حرام دوری گزینند ».در اینجا به چکیده س��خنان امام صادق علیهالسالم در مورد
مالک تعیین مشاغل حالل و حرام بسنده می کنیم (پاکنیا:)1383 ،
معیار حلیت و حرمت در تجارت این اس��ت که هر کاالیی که برای عموم مردم نیاز است
و مصلحت و نفع جامعه در خرید و فروش آن میباش��د ،تجارت آن حالل اس��ت و هر
معاملهای که موجب فس��اد در جامعه و به ضرر جامعه اس�لامی اس��ت ،حرام میباش��د،
همانند :معامالت ربوی ،خرید و فروش و انبار کردن کاالهایی که از منظر اس�لام مشروع
 .1وسائل الشيعه ،ج  ،2ص 529
 .2اصول کافی ج 5ص88
 .3اصول کافی ،ج  ،5ص 74
 .4الفقیه ،ج  ،3ص 169
 .5وسائل الشیعه ،ج ،12ص 38

کشاورزی:
 امام صادق علیه السالم در تفسیر آیه  12سوره ابراهیم (و توکل کنندگان ،باید فقط بر خدا2
توکل کنند) 1فرمودند :بارزترین مصداق انسانهای متوکل ،دهقانان و کشاورزان هستند.
 امام صادق علیهالس�لام فرمودند :زراعت کنید و درخت بکارید به خدا قسم هیچ کاریاز کارهای مردم حاللتر و پاکیزهتر از آن وجود ندارد .3
ابن هارون واسطی میگوید :روزی از امام صادق علیه السالم در مورد دهقانان و زارعین
.......« .1و علی اهلل فلیتوکل المتوکلون» (ابراهیم)12/
 .2وسائل الشیعه ،ج ،17ص42
 .3اصول کافی ،ج  ،5ص 260
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نیس��تند (گوش��ت غیر مذکی ،گوشت خوک ،گوشت و پوس��ت حیوانات درنده ،شراب،
آالت قمار ،آالت لهو و لعب و غیره) ،فروختن س�لاح به دش��منان اسالم ،و هر معاملهای
که موجب تقویت جبهه باطل باش��د (مانند :جاسوس��ی و فروش اطالعات به دشمن) ،و
معامالتی که همراه با فریبکاری و دروغ پردازی انجام شود.
در صناعات و حرفهها نیز معیار مصلحت جامعه اسالمی است; یعنی هر صنعت و حرفهای
که موجب تقویت جامعه اس�لامی میباشد و صالح ،رشد و تعالی مسلمانان را به ارمغان
میآورد ،از منظر امام صادق علیه الس�لام مجاز اس��ت و هر حرفهای که موجب مفسده و
تضعیف جامعه باش��د ،ممنوع است .شرابس��ازی ،جادوگری ،صنایعی که موجب ترویج
فساد و فحشاء باشند ،وسایلی که موجب تضعیف و یا تخریب اعتقادات مسلمانان شوند،
همکاری با ستمگران ،سرقت و غیره از قبیل صنایع و حرفه های حرام میباشند.
اگر کارگزاران و کارمندان حکومتی تحت نظر حاکم عادل و امامان معصوم علیهم الس�لام
و وکالی آنان انجام وظیفه کنند ،درآمد و حقوقش��ان حالل اس��ت وگرنه حرام میباش��د;
مگر اینکه کارمندان زمامدار غیر عادل ،با اجازه از حاکم شرع و یا اینکه به خاطر مصالح
مسلمانان وارد دستگاه حکومتی شده باشند.
در م��ورد اجارهه��ا و درآمد امالک و کارگران نیز قضیه همین اس��ت; یعنی اوالً ،صالح و
فساد جامعه مدنظر می باشد و ثانی ًا ،کاالها و انگیزههای حالل و حرام سرنوشتساز است.
توصیه امام صادق علیهالسالم در مورد برخی از مشاغل
عالوه بر تقس��یمبندی مش��اغل از دیدگاه حضرت و توصیه ایشان به پیروان خود در زمینه
انتخاب کس��ب و کارهای حالل و مورد نیاز جامعه ،ایش��ان برخی از مش��اغل را بیش��تر
میپسندیدند که به چند نمونه از این موارد اشاره میشود:

پرس��یدم .امام فرمود« :برزگران گنجینه الهی در روی زمین هس��تند .سپس اضافه کرد« :از
میان کارها چیزی در نزد خداوند محبوبتر از کش��اورزی نیست و خداوند هیچ پیامبری
1
را مبعوث نکرد ،مگر اینکه کشاورز بود ،به جز ادریس که خیاط بود.
ابو عمر ش��یبانی میگوید :حضرت صادقالس�لام را دیدم که بیلی در دس��ت و پوشش��ی
درش��ت بر تن داش��ت و در باغ خود کار میکرد و عرق از بدنش فرو میریخت .عرض
کردم :فدایت ش��وم ،بیل را به من بدهید تا به جای شما کار کنم .فرمود :من چنان دوست
دارم ک��ه ش��خص ،در گرمای آزار دهن��ده آفتاب ،برای تأمین نیازه��ای زندگی خود رنج
بکشد.2
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بازرگانی یا تجارت
 امام صادق علیه الس�لام فرمودند :تجارت ،موجب زيادتي عقل و ترک تجارت ،موجبنقصان عقل است.3
 امام صادق علیه السالم فرمودند« :تجارت را وامگذارید که خوار میشوید .تجارت کنید4
تا خداوند به شما برکت دهد.
 اس��باط بن سالم گفته است :روزی به حضور امام صادق علیه السالم شرفیاب شدم ،آنحضرت پرس��ید :عمربن مس��لم چه میکند؟ گفتم :حالش خوب است ،اما دیگر تجارت
نمیکند .امام علیه الس�لام فرمود :ترک تجارت ،کار ش��یطانی است  -این جمله را سه بار
تکرار کرد  -آنگاه حضرت ادامه داد :رسول خدا (ص) با کاروانی که از شام میآمد معامله
میکرد و با بخشی از درآمد آن معامله ،قرضهای خود را ادا میکرد و بخشی دیگر را در
میان نیازمندان فامیل تقسیم مینمود .5امام در ادامه فرمودند :خداوند در سوره نور ،آیه 37
در مورد تاجران خداجو و با تقوا می فرماید« :مردانی که داد و س��تد و معامله ،آنان را از
6
یاد خدا غافل نمیکند.
طبابت و پرستاری
ِ
پزش��ك بصي ِر مورد اعتماد بي نياز
امام صادق علیهالس�لام فرمودند :مردم هيچ ش��هري از
 .1وسائل الشیعه ج ، 17ص 42
 . 2اصول کافی ،جلد  ،5ص 76
 .3وسائل الشيعه ،ج ،12ص  4و5
 .4وسائل الشیعه ،ج ،2ص 528
 .5وسائل الشیعه ،ج  ،17ص 14و15
ال َاّل تُ ْلهِيهِ ْم ت ِ َجا َر ٌة َولاَ بَيْ ٌع َعن ذِ ْك ِر ِهَّ
«رج ٌ
الل» (نور)37 ،
َ .6

نيستند.
 امام صادق علیهالس�لام میفرماید که رس��ول اکرم(ص) فرمود« :کسی که برای برآوردننیاز بیماری تالش کند ،خواه نیاز او برآورده ش��ود یا ن��ه ،همانند روزی که از مادر متولد
2
شده است ،از گناهان پاک میشود».
 ام��ام صادق علیهالس�لام فرمودند« :یکی از عواملی که موجب ش��د یوس��ف را فردینیک��وکار بدانن��د ،این بود که در زندان به پرس��تاری از بیماران اهتم��ام میورزید و از آنان
3
مراقبت میکرد».
1

 .1تحفالعقول ،ص 321
.2بحار االنوار،ج  ،81ص 217
 .3بحار االنوار ،ج  ،12ص 230
 .4وسائل الشیعه ج 17ص34
 .5وسائل الشیعه ،ج 12
 .6وسائل الشيعه ،ج  ،17ص 243
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فواید کسب و کار از دیدگاه امام صادق علیهالسالم
از دیدگاه امام صادق علیهالسالم ،فواید کسب و کار عبارت است از:
 -1کسب ثواب الهی:
عب��داهلل بن ابی یعفور می گوید در محضر امام صادق علیه الس�لام بودم که مردی از وی
پرسید :به خدا قسم! ما به دنبال دنیا می رویم و دوست داریم آن را بدست آوریم .امام علیه
الس�لام فرمود :تو می خواهی با دنیا طلبی و کس��ب درآمد چه کنی؟ او گفت :میخواهم
نیازهایم را بر طرف کنم ،به خانواده ام رس��یدگی نمایم ،صدقه و احس��ان بدهم و حج و
عمره انجام دهم .امام صادق علیه الس�لام فرمود :این که دنیا طلبی نیس��ت ،این به دنبال
4
آخرت و ثواب های الهی رفتن است
 -2ایجاد عزت و بزرگی:
در دیدگاه امام صادق علیهالسالم ،کار عزت و بزرگی است .در این رابطه معلیبن خنيس
میگويد :امام صادق علیهالس�لام مرا ديد كه دير به بازار در محل كار خود میروم فرمود:
«صبح زود بطرف عزت و بزرگی یعنی کسب و کار خود بيرون برو».5
 -3اسباب سعادت:
س��ه چيز از اسباب سعادت اس��ت .يكي از آنها اين است كه انسان براي بهبود زندگي و
6
كسب و معيشت خود ،صبحگاهان از خانه بيرون رود و شبانگاهان برگردد.
 -4بینیازی از مردم:

348

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

 ش��خصی به امام صادق علیه الس�لام عرض كرد :من نميتوانم با دست خود كار كنم وراه تجارت را نیز به خوبی نمیدانم و اکنون محروم و محتاج هس��تم آن حضرت فرمود:
کارگری کن و بر س��ر خود بار ببر تا از مردم بینیاز ش��ود .رسول خدا (ص) هم سنگی را
بر ش��انه خود حمل کرد و در یکی از دیوارهای باغ خود به کار برد که آن س��نگ هنوز در
آنجا هست.1
 امام صادق علیهالسالم میفرماید  :اگر دانستی یا به تو گفتند که روزیت فراهم است ،از2
تالش برای روزی دست برندار و تا میتوانی بکوش تا سربار دیگران نباشی.
 به امام صادق گفتند :چقدر زحمت میكشید و كار میكنید؟ امام فرمودند یعنی زحمتمیكشم تا از مثل شماها بینیاز باشم.3
 افزایش عقل:تجارت ،موجب زيادي عقل و ترک تجارت ،موجب نقصان عقل است.4
 4لذت از زندگی:امام صادق علیهالس�لام در علت لزوم کار کردن میفرمای��د :اگر مردم هرچه را (از غذا و
لباس و مس��کن) میخواس��تند ،حاضر و آماده در اختیار داشتند ،زندگی برای آنها گوارا
نمیش��د و لذت��ی از زندگی نمیبردند .امام صادق علیهالس�لام همچنی��ن در قالب مثالی
میفرماید :آیا ندیدهای که اگر کس��ی میهمان گروهی شود و مدتی (نزد آنها) بماند و هر
آنچه از خوراک و پوشاک و پذیرایی در اختیارش باشد ،از بیکاری خسته و ملول میگردد
و دلش میخواهد خودش را به چیزی مشغول سازد ،پس بر این مقیاس کن که اگر آدمی
5
هرچه میخواست در اختیارش میداشت ،به رنجی گرفتار میشد.
آثار سوء بیکاری از دیدگاه امام صادق علیهالسالم
از دیدگاه امام صادق علیهالسالم ،آثار سوء بیکاری عبارت است از:
 -5غضب خدا:
6
امام صادق علیهالسالم فرمودند :خواب زياد و بيكاری زياد مورد غضب خداست.
 -6کاهش عقل:
كار و فعاليت ،فكر و مغز انس��ان را به كار انداخته و عقل و تدبير را زياد میكند چنانچه
 .1اصول کافی ،ج  ،5ص  76و 77
 .2اصول کافی ،ج ،5ص 79
 .3اصول كافى ،ج ،5ص74
.4وسائل الشيعه ،ج ،12ص  4و5
 .5اصول کافی ،ج  ،3ص 86
 .6وسائل الشیعه ج  12حديث 9

 - 1وسائل الشيعه ،ج ،12ص  4و5
 - 2اصول کافی ،باب من ال تستجاب دعوته ،حدیث 2
 - 3وسايل الشیعه ،ج  ،12حديث 1و4و9
 - 4اصول کافی ج ،5ص 452
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امام صادق علیهالس�لام میفرمايند :تجارت ،موجب زيادتي عقل و ترک تجارت ،موجب
نقصان عقل است.1
 -7عدم استجابت دعا:
علی بن عبدالعزیز می گوید :امام صادق علیه السالم روزی از من احوال عمر بن مسلم را
پرس��ید .عرضه داش��تم :فدایت شوم او از تجارت دست برداشته و به عبادت و نماز و دعا
روی آورده است .امام فرمود« :وای بر او! آیا او نمیداند که هر کس به دنبال دنیا و کسب
2
روزی حالل نرود ،دعایش مستجاب نخواهد شد.
 -8ایجاد فقر:
امام صادق علیهالس�لام در پاس��خ به فضيلبن يسار كه گفت :من امروز بيكارم ،فرمودند،
با بيكار بودن ،مالهای ش��ما از بين ميرود و فقير میگرديد و سخت او را مورد نكوهش
3
و توبيخ قرار داد.
 -9بی ارزش شدن در نظر مردم:
امام صادق علیهالس�لام از حال یکی از اصحاب خود جویا ش��دند که چرا به حج نرفت،
پاس��خ دادند :چون کار تجاری خود را رها س��اخته ،و مال اندکی برایش باقیمانده اس��ت
حض��رت که تا آن لحظه تکیه کرده بود ،از تکی��هگاه خود فاصله گرفت و فرمود :تجارت
را رها نس��ازید که در بین مردم سبک و بیمقدار خواهید شد ،تجارت کنید که خداوند به
4
شما برکت خواهد داد.
آداب کسب وکار از دیدگاه امام صادق علیهالسالم
از دیدگاه امام صادق علیهالسالم ،آداب کسب و کار عبارت است از:
 -10کسب حالل:
ن آداب کسب و کار از دیدگاه امام صادق علیهالسالم ،داشتن کسب حالل
یکی از مهمتری 
اس��ت .از دیدگاه حضرت ،کس��ب و کار حالل از دیدگاههای مختلفی مانند ارزش��مندی،
ش��روط و اثرات مثبت آن و همچنین پیامدهای کس��ب و کار حرام مورد توجه قرار گرفته
اس��ت .اما به دلیل فراتر بودن این مطالب با هدف پژوهش ،صرف ًا این موارد مورد اش��اره
قرار میگیرد:
 -ارزش کسب و کار
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 کسب لقمه حالل از جنگ تن به تن هم سخت تر است.1 شرط کسب حاللکسی که میخواهد تجارت کند ،باید شناختی در دینش داشته باشد تا حالل را از حرام باز
شناسد و کسی که شناخت دینی ندارد و به احکام تجارت ناآشناست ولی تجارت میکند،
2
خود را در شبهات افکنده است.
 آثار کسب حالل تقویت دین:امام صادق علیهالس�لام میفرماید :به دنبال روزی حالل رفتن را رها نکن،زیرا این در تقویت دینت مؤثر است.3
 مس��تجاب ش��دن دعا :امام صادق علیهالس�لام فرمودند هركه خ��وش دارد كه دعايش4
مستجاب شود ،بايد كسب خود را حالل گرداند.
 آثار سوء کسب حرام بی برکتی اموال :امام صادق علیهالس�لام فرمود :کس��ی که مالی را از راه غیر مشروع بهدست آورد ،ساختمان و آب و گل بر او مسلط می شود (تا مال او را تلف کند) ،یعنی مال
و عمر خود را در آب و گلی مصرف میکند که نه برای دنیا نفعی دارد و نه برای آخرتش.
5
گویا این قطعه از زمین مأمور بوده تا مال او را ببلعد.
 تأثی��ر نامطلوب بر فرزندان :امام صادق علیهالس�لام فرم��ود درآمد حرام در فرزندان اثر(نامطلوب) میگذارد (و هدایت آنها را دچار مشکل میکند.6
-11رعایت حقوق کارگر و کارفرما:
 امام صادق علیه الس�لام فرمودند :پستترين گناهان سه چيز است ،بدون جهت كشتنحيوانات ،خوداری كردن از دادن مهر همسر و كسی كه مزد كارگرش را ندهد.7
 شعیب میگوید :گروهی را اجیر کردیم که تا هنگام عصر در باغ امام صادق علیه السالمکار کنند .همین که کارشان تمام شد آن حضرت فرمود :مزد آنان را قبل از آ ن که عرقشان
8
خشک شود ،بپرداز.
 هر كس كارگري را به كار گيرد و او را از شركت در نماز جمعه (یا جماعت) باز دارد، -1اصول کافی ج 5ص161
 - 2آثار الصادقین ،ج ،4ص 184
 - 3بحاراالنوار ،ج ،71ص 128و 137
 - 4بحاراالنوار ج  ،93ص 373
 - 5سفینة البحار ،ج ،1ص298
 - 6وسائل الشیعه ،ج ،12ص53
 - 7مكارماألخالق ،ص237
 - 8اصول کافی ،ج  ،2ص 289

گناهش را به عهده گرفته است و اگر او را باز ندارد ،در اجر او شريك است
 -12مکان انجام کار:
 امام صادق علیه الس�لام فرمودند :خداوند تبارک و تعالی ،بس��یار دوس��ت دارد سفر به2
غربت را برای جستجوی رزق و روزی.
3
 امام صادق علیه السالم فرمودند :در طلب روزی به سفر برو تا رزقت فراوان شود . امام صادق علیه السالم فرمودند :ای هشام ،اگر در خط مقدم جبهه ،درگیری شروع شد،باز هم کار کردن و طلب روزی را در آن روز ترک نکن.4
زمان انجام کار: ام��ام صادق علیهالس�لام میفرمایند :جدیت و تالش کنید ،ه��رگاه نماز صبح گزاردیدصبحگاه��ان در پی روزی روید و حالل کس��ب کنید تا خ��دای بزرگ روزیتان دهد و در
کسب آن یاریتان رساند .5
 معلیبن خنيس میگويد :امام صادق علیه الس�لام مرا ديد كه دير به بازار در محل كارخود میروم فرمود :صبح زود بطرف عزت و بزرگی یعنی کسب و کار خود بيرون برو.6
 ام��ام صادق(ع) میفرماید :اگر گمان بردی ،یا خبری به تو رس��ید که این امر( ،کنایه ازقیامت و یا ظهور امام زمان) فردا واقع میش��ود؛ به هیچ وجه جس��تجو برای تالش روزی
را ترک نکن و اگر میتوانی سربار دیگران نباشی چنین کن.7
 -13کار همراه با عبادت:
 امام صادق(ع) ذیل س��وره نور آیه « 17مردانی که تجارت و داد و س��تد آنان را از یادخداوند غافل نمیکند» 8.فرموند :اینان همان بازاریان و صاحبان کس��ب و پیش��ه بودند که
هنگام نماز ،کسب و کار را تعطیل کرده و به سوی نماز اول وقت میشتافتند و قطع ًا چنین
کس��انی ،اجر و پاداشش��ان بیش از کسانی است که تجارت و کس��بی ندارند و اول وقت
9
سراغ نماز میروند.
 -14رعایت اعتدال:
1
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 - 1وسائل الشیعه ،ج  ،15ص 105
 - 2اصول کافی ،ج  ،5ص 521
 - 3وسالئل الشیعه ،ج ،14ص77
 - 4کافی ،ج ،۵ص۷۸
 - 5اصول کافی ،ج  ،5ص 79
 - 6وسائل الشیعه ،ج 12
 - 7اصول کافی ،ج ،2ص 231
« - 8رِ َج ٌ
ال لاَ تُ ْلهِیهِ ْم ت ِ َجا َر ٌة َولاَ بَیْ ٌع َع ْن ذِ ْک ِر اللهَّ ِ ( »...نور)37 ،
 - 9وسائل الشیعه ،ج  ،17ص 14و15

351

352

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

 ام��ام صادق علیهالس�لام فرمودند :تالش تو در راه کس��ب معاش باید بیش��تر از عملمس��امحه گر (که بر اثر سس��تی حق کار را ضایع کرده است) و کمتر از کار حریص باشد
(که به زیادهروی و افراط گرائیده است) ،حریص و فرومایهای که به دنیای خویش دلگرم
1
و مسرور است و به آن اطمینان پیدا کرده.
 ام��ام صادق علیهالس�لام فرمودند :از افراط در کار و ت�لاش بیش از حدّ بپرهیز و نیز ازسستی و مس��امحهکاری اجتناب نما ،که این دو کلید تمام بدیها و بدبختیها است ،زیرا
افراد مسامحه کار حق کار را ادا نمیکنند و (کار را آن طور که باید انجام نمیدهند) و افراد
زیاده رو ،در مرز حقّ  ،توقّف نمینمایند و از حد آن تجاوز میکنند.2
 -15چند شغله نبودن:
امام صادق علیه الس�لام فرمود :اي فضيل پس��ر يسار ،کس��ی که توان و همتش را در یک
ش��غل به کار گیرد ،خداوند در آن کار یاریاش میکند و هرکس توان و همتش را در چند
3
شغل به کار گیرد ،خداوند او را رها خواهد کرد.
 -16تالش کردن:
امام صادق علیهاس�لام میفرمایند :چون آیه  2و  3س��وره طالق (هرکس از خدا پروا کند
ب��رای او راه بیرون ش��دنی قرار میده��د و از جایی که حس��ابش را نمیکند به او روزی
میرس��اند) 4فرود آمد ،گروهی از اصحاب رس��ول خدا (ص) با برداشتی نادرست از آیه،
از کار دس��ت کش��یده ،به عبادت و دعا پرداختند .چون این خبر به پیامبر(ص) رس��ید آن
حضرت فرمود :من دشمن دارم کسی را که دهانش را به دعا بگشاید و بگوید :روزیم ده؛
ولی کار و کسب را رها کند.5
 -17قانع بودن:
امام صادق علیهالسالم می فرمایند :در قوم موسی علیهالسالم مرد فقیری بود که همسرش
اصرار میکرد که به دنبال کس��ب و درآمدی برود تا زندگی بهتری داش��ته باشند( .و او به
ه��ر ط��رف که روی میآورد ،نتیجهای نمیگرفت) ،تا ای��ن که یک روز از روی اخالص
از خداون��د متعال کمک خواس��ت .در خواب دید که از او پرس��یدند :آیا دو درهم حالل
میخواهی یا دو هزار درهم حرام؟ گفت :دو درهم حالل مرا کفایت میکند .گفتند :در زیر
س��رت دو درهم حالل قرار داده شده اس��ت .از خواب بیدار شد و آن را برداشت .با یک
 - 1مجموعه ورام ،ج  ،۱ص ۱۳
 - 2وسائل الشیعه ،ج  ،۴ص ۱۰۵
 -3اصول کافی ،ج ،2ص /246بحار ،ج151 ،67
ِ
ِ
ُ
ب» (طالق)3 /
س
ت
ح
ی
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یث
ح
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م
ه
ُق
ز
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«
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خرج ًا» (طالق)2/
َ ُ
َ
َ َ ُ
 « - 4و َمن یَتَّ ِق اهللَ یَج َعل ل َ ُه َم َ
 - 5بحار االنوار ،ج  ،22ص 131

درهم آن یک ماهی خرید و به سوی منزل آمد .همسرش از کار او ناخرسند بود و از روی
مالمت سوگند خورد که به آن دست نمیزند .مرد خود ماهی را آماده پختن کرد .ناگاه دو
دانه « ُد ّر» در شکم ماهی یافت .آنها را به چهل هزار درهم فروخت.1
 -18ماهر بودن ،امانتدار بودن و جلب نظر سرپرست:
امام صادق علیهالسالم فرمود :هر صنعتگری ناگزير بايد از سه خصوصيت بهرهمند باشد،
تا كسب و كارش رواج يابد :در كار خود ماهر باشد ،امانت را در كار رعايت كند ،و نظر
2
كسی را كه كاری به او سپرده است جلب نمايد.

ابزار
بهترين روش جمعآوري اطالعات در هر پژوهش ،روش��ي اس��ت که اطالعات حاصل از
آنها در پاسخگويي به پرسشهاي پژوهش و تحقق اهداف مطالعه بهترين کارکرد را داشته
باشد (حريري .)1385 ،با توجه به اين که هدف اين پژوهش ،شناسايي احادیث مرتبط با
کار از دیدگاه امام صادق علیهالس�لام بود ،س��ندکاوي يا استفاده از پيشينهها به عنوان ابزار
این پژوهش محسوب گردید.
 - 1وسائل الشیعه ،ج ،17ص360
 - 2بحاراالنوار ،ج  ،78ص236
database- 3
Hawzah.net- 4
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روششناسی
در اين قسمت ،جامعه ،نمونه ،حجم نمونه ،روش نمونهگيري ،ابزار و روش پژوهش ارائه
شده است:
جامعه ،نمونه ،حجم نمونه و روش نمونهگيري
جامعه آماري اين پژوهش ش��امل کليه منابع نوشتاري نظري و تجربي موجود در پايگاهه
اطالعات��ي 3حوره نت 4بود که تمام این جامعه مورد جس��تجو ق��رار گرفت .از نظر روش
نمونهگيري از روش نمونهگيري خاصي اس��تفاده نش��د چون کل جامع��ه به عنوان نمونه
انتخاب گرديد .به منظور دسترس��ي به منابع نوش��تاري نيز در اين پايگاه اطالعاتي ،موارد
زير لحاظ گرديد )1 :کليدواژه :وجود واژه امام صادق علیهالس�لام ،کس��ب و کار ،بیکار،
شغل ،کار و کوشش ،در کليدواژهها يا عنوان و حتی متن  )2نوع پژوهش :مقاله ،همايش،
گفتگو و مصاحبه ،خبر و گزارش ،س��خنرانی و روزنامه  )3تاريخ :تا بیس��تم آذرماه 1392
 )4زبان :فارسي.

روش پژوهش
به منظور تدوين الگو از روش تحليل محتوا 1اس��تفاده ش��د .عل��ت انتخاب روش تحليل
محتوا اين بود که اين روش ،پژوهش��گران را قادر ميساخت تا مقادير زيادي از اطالعات
متني را بررس��ي و ويژگيهاي آنها را شناس��ايي و مورد تحليل قرار دهد .در اين روش،
پژوهشگران ابتدا متن مورد تحليل را تعيين ،سپس به استخراج مفاهيم یا احادیث موردنظر
2
ب��ا هدف پژوهش خ��ود در آن متن پرداختند .اين اس��تخراج مفاهيم از طريق رمزگذاري
(اختصاص عدد يا رمز به هر مفهوم) انجام گرديد .س��پس مفاهيم بر اس��اس ش��باهتها،
طبقهبندي يا مقولهبندي شد .اين رمزگذاري و مقولهبندي در حين استخراج مفاهيم انجام
شد .سپس پژوهشگران بر اساس هدف پژوهش ،مفاهيم يا مقولهها را با استفاده از وجود
يا عدم وجود مورد بررسي قرار دادند (محمديمهر.)1387 ،
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یافتهها
تدوين الگوی کیفیت زندگی کاری اس�لامی بر اس��اس دیدگاه امام صادق علیهالسالم ،در
چهار مرحله به شرح ذيل انجام گرفت (شکل )1
شکل  -1مراحل تدوين الگوی کیفیت زندگی کاری اسالمی بر اساس دیدگاه امام صادق
علیهالسالم

content analysis -1
coding -2

مرحله اول:
در ای��ن مرحل��ه پژوهش��گران به شناس��ایی ،اس��تخراج و مطالع��ه احادیث ام��ام صادق
علیهالس�لام در زمین��ه کس��ب و کار ک��ه در پای��گاه اطالعات��ی ح��وزه ن��ت ب��ود،
پرداختند.

مرحله سوم:
در این مرحله موضوعات بر اس��اس محتوای مشترک ،طبقهبندی گردید .برای مثال مکان
انجام کار و زمان انجام کار به عنوان یک طبقه قرار گرفتند.
مرحله چهارم:
در آخری��ن مرحله ه��ر موضوع با توجه به محتوای آن نامگذاری گردید .برای مثال ،مکان
انج��ام کار و زم��ان انجام کار به عنوان دو موضوع تحت عن��وان یک طبقه با عنوان آداب
کسب و کار قرار گرفتند.
با توجه به مراحل فوق ،بر اس��اس ش��کل  2نیز الگوی کیفیت زندگی کاری اس�لامی از
ب و کار،
دیدگاه امام صادق علیهالس�لام حاوی پنج بخش به نامهای ارزش و اهمیت کس 
انواع کسب و کار ،فوایذ کسب کار ،آثار سوء بیکاری و قوانین کسب و کار تدوین گردید
که هر یک از این بخشها دارای عناصری است.
شکل  -2الگوی کیفیت زندگی کاری اسالمی بر اساس دیدگاه امام صادق علیهالسالم
 - 1اصول کافی ،ج  ،5ص 521
 - 2وسالئل الشیعه ،ج ،14ص77
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مرحله دوم:
س��پس پژوهش��گران ب��ر اس��اس اش��تراک محت��وای ه��ر حدی��ث ،ه��ر ي��ک از
احادی��ث را طبقهبندي نمودند .برای مثال دو حدیث زیر یک مضمون مش��ترک دارند1 :
 امام صادق علیه الس�لام فرمودند :خداوند تبارک و تعالی ،بس��یار دوست دارد سفر بهغربت را برای جس��تجوی رزق و روزی -2 1.امام صادق علیه الس�لام فرمودند :در طلب
روزی به س��فر برو تا رزقت فراوان ش��ود .2براي پايايي نيز ،مجددا ً هر مفهوم ،به صورت
مس��تقل توس��ط فرد متخص��ص ،م��ورد طبقهبن��دي مجدد ق��رار گرف��ت و در مواردي
ک��ه اخت�لاف مش��اهده ش��د ،بح��ث مس��تقل ب��راي رس��يدن ب��ه تواف��ق ص��ورت
گرفت.
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نتیجهگیری
اي��ن پژوهش با هدف تدوین الگوی کیفیت زندگی کاری اس�لامی از دیدگاه امام صادق
علیهالس�لام انجام گرفت .بدي��ن منظور پايگاه اطالعاتي حوزه ن��ت ،از نظر احادیث این
بزرگوار در رابطه با کس��ب و کار ،مورد جس��تجو قرار گرفت و س��پس احادیث براساس
محتوا مورد طبقهبندی طبقهبندی گرفت و الگويي حاصل شد .بر اساس اين الگو ،کیفیت
زندگی کاری اسالمی از دیدگاه امام صادق علیهالسالم حاوی پنج بخش به نامهای ارزش
و اهمیت کس��ب و کار ،انواع کس��ب و کار ،فواید کسب و کار ،آثار سوء بیکاری و آداب
کسب و کار گردید .بدین ترتیب بر اساس این الگو ،افراد با اهمیت قائل شدن برای کسب

و کار (مانند نگاه به س��یره امامان) ،انتخاب کسب حالل (مانند کشاورزی و یا تجارت) و
رعایت آداب کسب کار (مانند کسب همراه با عبادت) نه تنها از مزایای کار خود بهرهمند
میش��وند ،بلکه از آثار سوء بیکاری و کسب حرام نیز دور میمانند .البته این الگو ،طرحی
اس��ت متکامل ،که هنوز چه از نظر محتوا و چه از نظر روشش��ناختی راهی دراز در پیش
دارد .بنابراین به س��ایر پژوهش��گران پیش��نهاد میش��ود با مطالعه و بررسی کتب موثق و
گرانبها مانند اصول کافی ،بحار األنوار ،تحفالعقول ،وسائلالشیعه ،میزانالحکمه و غیره به
صورت کاملتری الگوی کیفیت زندگی کاری اس�لامی را در سیره و گفتار گرانبهای ائمه
تدوین نمایند.

357

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

منابع
قرآن مجید
احسانبخش،ص .)1374( .آثار الصادقين .رشت :ستاد برگزاري نماز جمعه.
پاکنیا ،ع .ک .)1383( .گذری بر اندیش��ههای اقتصادی امام صادق علیه الس�لام .مبلغان،
.58 -72 ،53
حرانی ،علی بن حس��ین بن ش��عبه .)1363( .تحف العقول ،تصحیح علی اکبر غفاری،قم:
موسسه انتشارات اسالمی.
حري��ري ،ن .)1385( .اصول و روشهاي پژوهش کيفي .تهران :دانش��گاه آزاد اس�لامي-
واحد علوم و تحقيقات.
خنیفر ،ح ،.زراعی متین ،ح ،.و خداپرس��ت ،ح .)1387( .نظام پیش��نهادات در سازمان (از
نظریه تا کاربرد) .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
ضیایی بیگدلی ،م .ت .)1388( .بررس��ی نقش جو اجتماعی سازمان کار بر کیفیت زندگی
کاری کارگران کارخانههای صنعتی (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی) .جامعهشناسی
کاربردی.105-122 ،)1( 21 ،
طبرسی ،حسن بن فضل .)1370( .مکارم األخالق .قم :شریف رضی.
قمص��ری ،م ،.عبدالعلیپور ،ق ،.و قبادی ،ع .)1390( .نقش کیفیت زندگی کاری در تعهد
سازمانی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی .فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی-193 ،)2(6 ،
.177
قمی ،عباس .)1363( .سفينه البحار غنی .تهران .فراهانی .كتابخانه سينايی.
کلین��ی ،محمد بن یعقوب بن اس��حاق .)1365( ،الکافی .تحقی��ق :علیاکبر غفاری ،تهران:
دارالکتب االسالمیه.

مجلسی ،محمدباقر بن محمد تقی 1404( .ق) .بحاراالنوار .بیروت :مؤسسه الوفاء.
محمدي مه��ر ،غ .)1377( .روش تحليل محتوا (راهنماي عمل��ي تحقيق) .تهران :گنجينه
علوم انساني -دانش نگار.
مورهد ،گ ،.و گریفین ،ر .)1374( .رفتار س��ازمانی .ترجمه سید مهدی الوانی و غالمرضا
معمارزاده .تهران :انتشارات مروارید.
ورام ،مس��عود ب��ن عیس��ی .)1369( .مجموع��ه ورام :آداب و اخالق در اس�لام .ترجمه
محمدرضا عطایی .مشهد :آستان قدس رضوی ،بنياد پژوهشهای اسالمی.

358

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

شیوه های گسترش دانش از منظر امام صادق (ع )

-1رضا خلیلی ، 1مصطفی نجاران ،2رضا اسماعیلی

3

.1پژوهشگروکارشناس ارشد برنامه ریزی فرهنگی
.2پژوهشگر ودانشجوی دکترای تاریخ اسالم
.3پژوهشگر واستادیار دانشگاه آزاد خوراسگان

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

چکیده:
دوران حی��ات امام جعفر صادق (ع) بواس��طه درگیریهای حکومتی بنی امویان وعباس��یان
ازجمله دورانی اس��ت که اندکی از فش��ار وتدابیر امنیتی حاکم برزندگی امامان کاسته شد
وامام صادق (ع) با اس��تفاده از این فرصت به تعلیم وتربیت ش��اگردان زیادی پرداخت که
بسیاری ازعلماء ودانشمندان اس�لامی وراویان حدیث از جمله شاگردان اوبه حساب می
آیند.
دراین مقاله س��عی برآن است که با توجه به داده های تاریخی ومستندات موجود با روش
تحلیلی وکتابخانه ای به این پرس��ش پاس��خ داده ش��ود که امام صادق (ع) به چه ش��یوه
ای به انتش��ار علوم اس�لامی وتربیت ش��اگردان زیادی که هرکدام سرمنشاء علوم اسالمی
وعصرزرین تمدن اسالمی بودند همت می گماشت .
داده ه��ای موجود نش��ان می دهد ک��ه امام (ع) ازهمه روش های ممکن نس��بت به تعلیم
وتربیت شاگردان اقدام می نمود.
واژه های کلیدی :زندگی فردی امام صادق (ع)  ،حیات فرهنگی امام صادق (ع) ،شیوه
دانش گستری امام صادق (ع )
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مقدمه:
دوران امامت  34س��اله امام صادق (ع) یکی ازش��کوفاترین روزگار علمی تاریخ اس�لام
ومس��لمانان اس��ت  .دراین دوران افول بنی امیه وظهور عبا س��یان آغاز شد .درگیری این
دو خاندان فرصت ارزش��مندی رادراختیار امام صادق (ع) نهاد تا نهضت علمی تش��یع را
گسترش دهد وبه آماده سازی شیعیان آگاه بپردازد.
زمانیکه امام صادق (ع) به امامت رس��ید بس��تر نهضت علمی ش��یعه توسط امام باقر (ع)
فراهم ش��ده بود وآن حضرت برطریقی که پدرانش��ان پی ریزی کرده بودند نهضت علمی
خود را بنا نمود بطوریکه جوابگوی اشکاالت وپرسش های مسیحیان  ،یهودیان  ،دهریان
ومانویان بود.
آوازه علم��ی ونفوذ معن��وی وروحانی جعفر ابن محمد (ع) همه ج��ا را فرا گرفت وعلم
حدیث  ،کالم  ،تاریخ  ،تفس��یر وقرائت ش��کوفا شد  .ایشان فقه اَهل البیت را تدوین نمود
وبسیاری از ابواب فقه واحکام فقهی شیعه را بنیان نهاد ازهمین روی فقه شیعه امامی را فقه
جعفری می گویند .مقام علمی امام صادق (ع) چنان بود که بسیاری ازدانشمندان ومحدثان
بزرگ اهل سنت به محضر ایشان آمدند وبه جمع آوری حدیث می پرداختند .
ام��ام صادق (ع) ش��یوه های مختلف ومؤثری رادرگس��ترش علم وتبلیغ اح��کام  ،عقاید
وتعلیم وتربیت مس��لمانان بکاربس��ت که ازآن جمله می توان به پی ریزی نهضت آموزش
وپژوهش درمدینه منوره که درآن تمامی فرق و مذاهب ازسراسر جهان اسالم بویژه کوفه
به آموزش وتألیف وتحقیق مش��غول بودند نام برد همچنین تش��کیل حلقه فتوی درمسجد
النب��ی وتقویت روحیه پرسش��گری  ،گفتگوه��ای علمی ومناظره با اف��راد دهری  ،مانوی
ورؤس��ای فرق اهل س��نت وباالخره تربیت شاگردان دانش پژوه واس��توار درعلم وتقوی
بطوریکه بتوانند دربرابرامواج س��همگین فرهنگی ایستادگی کنند وشبهات را پاسخ گویند
ازشیوه های آنحضرت درگسترش دانش قرآن ومکتب اهل می باشد.
نگاهی به زندگی امام ششم (ع):
امام شش��م جعفر بن محمد صادق (ع) بزرگترین پس��ر امام محمد باقر (ع) درروز هفدهم
ربیع االول س��ال  83وبه قولی  80درمدینه منوره دیده به جهان گش��ود ودر ماه شوال سال
 148درس��ن  65یا  68سالگی طبق روایات شیعه به تحریک منصور خلیفه عباسی مسموم
وش��هید گردید ودرقبرس��تان بقیع درکنار پدر  ،جد و عمویش امام حس��ن مجتبی (ع) به
خاک سپرده شد ومدت امامت آن حضرت ( ) 34سال بوده است ( .شیخ مفید  ،ص.) 54
امام صادق (ع) دوران نوجوانی و جوانی خود را تحت تربیت امام زین العابدین (ع) وامام
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محمد باقر(ع) سپری نمودوپس از شهادت پدر بزرگوارش زعامت و سرپرستی شیعیان را
دردست گرفت  .دوران امامت اوطوالنی تر از هر امام دیگری است .آن حضرت درمدّ ت
عمر خود با ش��ش زمامدار خودکامه اموی وعباس��ی معاصر بوده وخلفایی که بین تاریخ
والدت ووفات آن حضرت بودند بدین شرح است.
 -1هش��ام بن عبدالملک  -2ولید بن یزیدبن عبدالملک  -3یزیدبن عبدالملک  -4مروان
بن محمد حمار  -5ابوالعباس سفاح  -6ابوجعفر منصور
ح��وادث واتفاق��ات ودرگیری های ناش��ی ازانتقال قدرت ازبنی امیه ب��ه بنی عباس زمینه
مناس��بی را بدست داد که امام باقر(ع) دردوران بیست س��اله امامت خویش با نشرحقایق
اس�لامی ومعارف اهل بیت (ع) زمینه ومحیط مناسب تری را برای امام صادق (ع) پدیدار
نماید  .زیرا دراثرانتش��ار احادیث امام باقر (ع ) وتبلیغات ش��اگردان مکتب او  ،مردم
به نیاز مندی خود به معارف اس�لامی وعلوم اهل بیت بیش��تر پی برده بودند  .امام صادق
(ع ) از فرصت اس��تفاده نمود وبه نشر تعالیم دینی خود پرداخت و شخصیت های علمی
بس��یاری درفنون مختلف تربیت نمود وچنانکه معروف اس��ت  ،از مجلس درس وحوزه
تعلیم امام ششم چهار هزار نفر محدث ودانشمند بیرون آمده است ( .ابن شهر آشوب ،ج
 4ص .)247احادیثی که از صادقین (ع) مأثور است ازمجموع احادیثی که از پیامبر (ص)
وده امام دیگر ضبط ش��ده بیشتراست (طباطبایی  ،ص ) 140لذا اخبار شیعه امامیه غالب ًا به
امام محمد باقر(ع) وامام صادق (ع) به ویژه امام صادق (ع ) منتهی می شود.
امام صادق (ع) به ش��اگردان خود دس��تور داده بود  ،درس��های او رابنویسند ونوشته ها و
کتابه��ای خود را حفظ کنند که درآینده ب��ه آن نیاز پیدا می کنند « احتفظوا بکتبکم فانکم
س��وف تحتاج��ون الیها «(کلینی  ،ج  ، 1ص.) 52مفضل م��ی گوید امام صادق (ع ) به من
فرمود:بنویس وعلمت را درمیان دوس��تانت منتش��ر س��از وچون مرگ تو فرا رسید آنها را
به پس��رانت ارث بگذار زیرا برای مردم زمان فتنه و آش��وب می رسد که درآن هنگام جزبا
کتاب انس نگیرند .
ابونعیم فهرست طوالنی از شاگردان وراویان امام جعفر صادق (ع) گرد آورده است که از
آن جمله مس��لم بن حجاج مؤلف یکی از صحاح س��ته است (.ابو نعیم  ،ج  ،1ص)193
نجاش��ی نوش��ته که تنها درمسجد کوفه نهصد تن ش��یخ ازتالمیذ آن امام به سر می بردند
(نجاشی  ،ج ، 7ص .)13ازبزرگان وعلمای اهل سنت که افتخار شاگردی امام صادق (ع)
را داشته اند می توان به ابوحنیفه  ،مالک بن انس  ،سفیان ثوری  ،سفیان بن عینیه  ،یحیی
انصاری  ،ابن جریح  ،قحطان محمد بن اسحاق  ،شعبه بن الحجاج وایوب سجستانی اشاره
نمود( .احمد امین  ،ج  ، 3ص.) 265
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حیات فرهنگی امام صادق (ع):
عصر امام صادق (ع) عصر جنبش فکری و فرهنگی بود .درآن زمان شور وشوق علمی بی
سابقه ای درجامعه اسالمی بوجود آمد وعلوم مختلف  ،اعم از علوم اسالمی همچون  :علم
قرائت قرآن  ،تفسیر  ،حدیث  ،فقه  ،کالم وعلوم بشری همچون طب  ،فلسفه  ،ریاضیات
وغیره رونق یافت وهر کس که متاع فکری داشت به بازار علم ودانش عرضه می کرد .
بنا براین تش��نگی علمی عجیبی بوجود آمده بود والزم می نمود که امام علیه الس�لام بدان
پاسخ گوید  .عواملی که موجب پیدایش این جنبش علمی شده بود به این ترتیب است :
-1آزادی وحریت فکر وعقیده دراسالم  ،البته عباسیان دراین آزادی فکر تأثیر داشتند ولی
ریشه اصلی این آزادی درتعالیم اسالم بود واگر عباسیان هم می خواستند مانع شوند نمی
توانستند.
 -2محیط آن روز اسالم  ،محیطی کامال ً مذهبی بود ومردم تحت تأثیر انگیزه های مذهبی
قرارداشتند  ،تشویق های پیامبر اسالم (ص) به کسب علم وتشویق ها ودعوت های قرآن
به علم وتعلم وتفکر عامل اساسی این نهضت واین شوروشوق بود.
 -3اقوام ومللی که اسالم را پذیرفتند نوع ًا دارای سابقه ی فکری وعلمی بودند وسرزمین
های ایران  ،مصر وس��وریه ازمراکز تمدن آن روز به ش��مار می رفتند واین افراد به منظور
درک عمیق تعلیمات اسالم به تحقیق وجستجووتبادل نظر می پرداختند.
 -4تس��امح دینی و همزیس��تی مسالمت آمیز با غیر مسلمانان مخصوص ًا همزیستی با اهل
کت��اب را تحمل می کردند واین را برخالف اصول دینی خود نمی دانس��تند  .درآن زمان
اهل کتاب  ،مردمی دانش��مند وبا اطالع بودند  .مسلمانان باآنان برخوردهای علمی داشتند
واین  ،خود بحث وبررسی ومناظره را بدنبال داشت ( .مطهری  ،ص .) 48
دراین ش��رایط فرهنگی وفکری امام صادق (ع) موفق شد مفاهیم عقیدتی واحکام شریف
را منتشر سازد وآگاهی های علمی را پراکنده وتوده های عظیم دانشمندان را به منظور برپا
داشتن آموزش وتعلیم مسلمانان جمع بندی نماید.
امام صادق (ع) درعصرخود بزرگترین آموزش��گاه اس�لامی را گشود ومدینه النبی را مرکز
آموزش��گاه خود قرارداد ومسجد النبی (ص) را محل تدریس خویش نمود  .به طوری که
همه فنون درآن تدریس می ش��د( .ش��ریف قریشی  ،ص  . ) 140آن حضرت باب علم را
درفلسفه  ،علم کالم  ،ریاضیات و شیمی گشود.
مفضل بن عمرو ومؤمن الطاق  ،هش��ام بن حکم وهش��ام بن س��الم درفلسفه وعلم کالم
تخصص داش��تند وجابربن حیان درریاضیات و شیمی وزراره بن اعین  ،محمد بن مسلم ،
جمیل بن دراج  ،حمر ابن اعین ،ابابصیر وعبدا ...بن سنان درفقه واصول وتفسیر متخصص

363

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

بودند.
امام صادق (ع) برای علم اصول وفقه قواعدی وضع فرمود تا شاگردان خویش را با قوه ی
اجتهاد واس��تنباط احکام شرعی آشنا وتربیت کنند  .از جمله قواعد اصولی که امام بنا نهاد
 ،قاعده ی برائت و اس��تصحاب اس��ت که این دو قاعده نقش بنیادین وزیرین دراستخراج
احکام ش��رعی دارند وهمچنین از قواعد فقهی بنا شده توسط ایشان قاعده فراغ  ،تجاوز ،
ید وضمان اس��ت ( .حیدر ،اس��دا ،...ج  ،3ص  .) 170هدف امام صادق (ع ) ازابداع این
روش های بنیادین درعلوم اسالمی را می توان دراین موارد بیان نمود.
الف  :برای تش��ریع وقانون گذاری اسالمی قواعدی استوار وسقیم بنانهد ونیز برای عقاید
واعتق��ادات اس�لامی مرکزی نیرومند وتوانمند ایجاد نمود  ،تا اس��تمرار وبقای اس�لام را
درمیان امواج گوناگون ومهاجم بیگانه تضمین نماید .
ب :مفاهیم خطا درحوزه ی معارف اس�لامی را اصالح نموده واحادیث جعلی وساختگی
را مشخص فرمودند.
ج  :برای قطبیت و محوری بودن مفهوم امامت به عنوان خالفت و جانشینی الهی درروی
زمی��ن ودرمیان مردم از جنبه های علمی  ،فرهنگی وفقهی تمرکز وتوضیح داده واز همین
طریق نیز امامت خویش را برهمگان فریضه و واجب گرداند.
شیوه های تعلیمی امام صادق (ع) برای نشر وگسترش علم :
الف :تفسیر واستناد به قرآن
امام صادق (ع) قرآن را منبعی می دانست که همه آگاهی های مورد نیاز بشردرآن وجود
دارد.
مزارم نقل کرده امام صادق (ع) فرمود  :خداوند متعال قرآن را تبیان هرچیز قرارداده است .
به خدا سوگند  ،خداوند هیچ چیزی را که بشربه آن نیاز دارد فرو نگذارده است  .به حدی
که هیچ بنده ای نمی تواند بگوید  :ای کاش خدا این را درقرآن نازل کرده بود چون خدا
آن را نازل کرده است ( .کلینی ،ج  1ص .)59
عن ابی عبدا( ...ع)  ُ ُ :قال  :اِن اهلل تبارک وتعالی انزل فی القرآن تبیان کل ش��ی ء حتی و
اهلل ماترک اهلل ش��یئ ًا یحتاج الیه العباد حتی یستطیع عبد یقول لوکان هذا انزل فی القرآن اال
وقد انزله اهلل فیه.، ،
ب  :نقل حدیث از پیامبر (ص) وائمه پیشین
امام صادق (ع) که علم پیامبر (ص) رادرسینه داشت .ازپیامبر (ص) بسیار روایت می کرد،
تنها در کافی بیش از پانصد حدیث از پیامبر (ص) بواس��طه امام صادق (ع) درموضوعات
مختلف نقل ش��ده است همچنین بیش ازدویست وبیس��ت حدیث از امیرالمؤمنین (ع) به
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نقل ازآن حضرت آمده است .
ج  :بیان احکام ومعارف اسالمی
امام صادق (ع ) برای راویان اهل سنت به عنوان راوی موثق مطرح بود  .بدین جهت آنان
وقتی امام (ع) از پیامبر (ص) حدیثی را نقل می کرد بخاطر می س��پردند اما زمانی که آن
حضرت از خود س��خن می گفت  ،از کنار آن می گذشتند .برخالف شیعیان که قول ونقل
حجت می دانستند وتمام اقوال و افعال آن حضرت را مکتوب یا از برمی
آن حضرت را ّ
کردند  ،بدین جهت است که اکثر معارف شیعه اعم از فقه واعتقادات واخالقیات از زبان
صادقین (ع) به خصوص امام صادق (ع) است.
ازای��ن رو تنه��ا درکافی  ،بیش از پنج هزار ونهص��د حدیث از امام صادق (ع) با عبارت
«ع��ن ابی عبدا ...رس��یده اس��ت  .این نس��بت در م��ن ال یحضره الفقیه ش��یخ صدوق
 ،هزارون��ود  ،درتهذیب چهارهزاروهشتصدوش��صت ونه  ،دراس��تبصار هزاروهش��تصد
وهش��تاد وچهار ودروسائل الش��یعه که جامع احادیث اس��ت حدود دوازده هزارحدیث
ب��ا عب��ارت فوق ازامام صادق (ع) نقل ش��ده اس��ت  .درحالی که احادیث ام��ام باقر (ع)
که بعد از امام صادق (ع) بیش��ترین حدیث را دارد دروس��ائل تنها به س��ه هزارودویست
وپنجاه ونه حدیث می رس��د  .این غیراز احادیثی اس��ت که با تعابیری دیگر همچون «عن
جعفرب��ن محم��د « وقال اب��ی عبدا ...وقال الصادق آمده اس��ت ( .کلین��ی ،ج  1ص) 59
بی جا نیست که حسن بن عمر رشاء می گوید درمسجد جامع کوفه نهصد شیخ را دیدم
که می گفتند  :قال جعفر بن محمد (نجاشی ص )40
د :پرسش و پاسخ
یکی از روش های آموزش معارف از س��وی امام صادق (ع) به ش��اگردان روش پرسش
و پاس��خ بود  .دراین روش  ،اصحاب حضرت از امام صادق (ع) مس��أله ای را می پرسید
وحض��رت ج��واب می داد  .درکتاب کافی چهارصد وده بار س��ؤال ازام��ام صادق (ع) با
عبارت «سالته عن « آمده است  .دروسائل الشیعه با همان عبارت نهصد بار آمده است .
ه :مناظره
یکی از ش��یوه های گس��ترش علوم اس�لامی از س��وی امام صادق (ع) مناظره با علما و
دانش��مندان ،ادیان وفرقه ها بود.هرچند دراین مناظرها هدف اصلی اثبات حقانیت اس�لام
وتش��یع وابط��ال دالیل خصم ب��ود  .اما درنهایت به گس��ترش علوم بویژه علوم اس�لامی
منجرشد بخصوص که دراین مناظره ها از علوم مختلف استفاده می شد.
درمناظرات��ی که امام صادق (ع) با زندیق ها ووملحدان داش��تند ب��رای اثبات خدا ،گاه از
برهان علت ومعلول وگاه ازبرهان نظم وزمانی ازبرهان تمانع یا حدوث وقدم استفاده شده
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است ( .طبرسی  ،ج  2ص . ) 352
آن حضرت موجودات عالم را چنان تش��ریح می کردکه طرف مبهوت می شد  .با هرکس
مطابق دانش خودش وبا توجه به تخصص طرف به استدالل واقامه برهان می پرداخت .
روزی مردمی از یمن که مس��لط به علم نجوم بود  ،خدمت حضرت رس��یدآن حضرت با
()10
دانش خودش اورا مغلوب ساخت .
روزی ابو حنیفه همراه با ابن ابی لیلی خدمت حضرت رسیدند  .حضرت به ابو حنیفه که
با قیاس فتوا می داد  ،فرمود  :آیا می توانی آنچه را که درقسمت سرت قراردارد را قیاس
کنی؟ آیا می دانی چرا خداوند درچش��م که دو پیه درآن اس��ت یک وسیله قرارداده که آن
را ش��ور میکند ! آی��ا میدانی چرا خداوند درگوش ماده تلخی را قرارداده اس��ت ؟ آیا می
دانی چرا دربینی وس��یله ای قرارداده که آنرا س��رد نگه می دارد ؟ وآیا میدانی چرا دردهان
وسیله ای قرارداده که آن را شیرین نگه می دارد ؟ ابو حنیفه جواب داد :خیر  .آنگاه (امام)
بادرخواست ابن ابی لیلی آن را توضیح داد( .همان ص . )360
امام (ع) بس��یاری از مناظرات خویش رادرمراس��م حج ودرمسجدالحرام تشکیل می دادند
که این خود یکی از ظرافت های این رسالت مهم الهی است که مبلغ باید اززمان ومکان
بهترین استفاده را بنماید.
موس��م حج  ،زمان جمع شدن دانش��مندان فرق مختلف اسالمی وحتی غیراسالمی درمکه
بود وبا یک مناظره که به شکس��ت رقیب منجرمی ش��د هزاران بیننده تحت تأثیر قرارمی
گرفت .
ازس��وی دیگردر زمان برگزاری مراس��م حج امام (ع) ویاران ایشان از امنیت خاص زمان
برگزاری مراسم ومنطقه حرم برخورداربودند واین امر به گستردگی کار کمک می کرد.
شگردهایی که امام (ع) دراین مناظرات درجهت نشر دانش و علم آموزی انجام می دادند
به اشکال مختلف بود که می توان به روشهایی مثل دعوت به توحید واثبات وجود خدا ،
استدالل عقلی و منطقی  ،ایجاد صورت های مختلف برای مدعای فرد  ،هدایت تدریجی
ازراه جدل  ،خطا به و برهان  ،پاس��خ کوتاه ومس��تدل  ،باطل کردن مدعای فرد با استفاده
ازکالم خص��م  ،قرارگرفت��ن درجایگاه پرسش��گر  ،رد قیاس ورأی با اس��تناد به آیه قرآن
وحدیث  ،محسوس نمودن امور معقول اشاره کرد.
مکان های تعلیم :
امام صادق (ع) برای تعلیم مکان خاصی نداشت ومانند امروز مرکز ومدرسه خاصی نداشت
 .اما از همه مراکز بزرگ وپرطمطراق پربرکت تربود  .آن حضرت بیش از چهارهزارشاگرد
را پرورش داد درحالیکه هیچ مدرس��ه ومرکز تعلیمی خاص نداشت .تنها محمد بن مسلم
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گفته من شانزده هزارحدیث از ابی عبدا( . ..ع) پرسیدم .
الف :منزل
امام صادق (ع) بیشترمواقع درمنزل خود به تعلیم دانش جویان می پرداخت  .ابوربیع شامی
گفته  :من وارد خانه امام صادق (ع) ش��دم  ،خانه آن حضرت پراز جمعیت بود بگونه ای
که من جایی برای نشستن پیدا نکردم (.کلینی  ،ج 2ص .) 637
اس��ماعیل بن مهران از فردی نقل کرده ک��ه من با امام صادق (ع) خداحافظی کردم وقتی
به محلی به نام «اعوض « رس��یدم یادم آمد که مس��أله ای را از حضرت نپرسیده ام  .وقتی
برگشتم دیدم خانه مملو از جمعیت است ( .فروخ صفار ص . ) 334
ب:خیمه
درایام حج که امام صادق (ع) درمکه به سر می بردند  ،خیمه اش همواره مملو از جمعیت
بود  .مردم اشتیا ق داشتند به خدمت آن حضرت رسیده وازدانش بی کران جعفر بن محمد
(ع) بهره مند شوند.
بکیربن اعین گفته  :دراولین حج خود وقتی به منا رسیدم  ،سراغ خیمه امام صادق (ع) را
گرفتم  .وقتی وارد خیمه شدم دیدم جماعتی درآن نشسته اند به صورت تک تک افراد نگاه
می کردم تا حضرت را بشناس��م  .دراین زمان دیدم یکی ازگوش��ه های خیمه شلوغ است
 .امام (ع) بادیدن من  ،مرانزد خود خواس��ت وپرس��ید  :آیا تو از آل اعینی ؟ عرض کردم
آری من بکیربن اعین هس��تم  .حضرت حال حمران برادرم راازمن پرسید که جواب دادم
:حمران به حج مش��رف نشده وبه شما سالم رساند  .امام (ع) هم پاسخ سالم را با عبارت
« علیک وعلیه السالم « داد( .طوسی  ،ص .) 179
ج :مسجد
مسجد النبی (ص ) یکی ازمراکز ی بود که مردم از حضرت صادق (ع) استفاده می کردند.
س��عید بن ابی الخصیب گفته  :م��ن وابن ابی لیلی به مدینه رفتیم  .وقتی درمس��جدالنبی
بودیم  ،که جعفر بن محمد وارد ش��د  .من نزد او رفتم  ،من وابن ابی لیلی نزدش رفتیم،
حضرت ازاموال من وخانواده ام پرس��ید .آنگاه ازابن ابی لیلی پرس��ید که من اورا معرفی
کردم (.طبرسی  ،ج  2ص .) 353
ب��ا توج��ه به مطالب یاد ش��ده می توان عنوان نمود ک��ه امام (ع) به مانند س��ایر ائمه (ع)
درهرمحل وهر زمانی که فرصت ایجاد می ش��د درامرتبلیغ وارش��اد وراهنمایی وآموزش
یاران وسایرمش��تاقان علم ومعرفت تالش می نمود وبنا برس��طح دانش ومعلومات دانش
پژوهان وطالبان علم معارف وعلوم رابرآنها عرضه می داشت .

منابع:
-1کلینی  ،محمد بن یعقوب .) 1388( .االصول فی الکافی  ،تحقیق علی اکبر غفاری  ،تهران :
دارالکتب االسالمی
 -2شیخ مفید  ،ابن نعمان  . )1413(.االرشاد فی معرفه حجج ا ...علی العباد  ،قم:مؤسسه آل البیت
 -3ابونعیم اصفهانی احمد بن عبدا. )1378( ...حلیه االولیاء  ،بیروت  :دارالکتاب العربی
 -4نجاشی ابوالعباس احمد بن علی  .) 1413( ،رجال  ،قم  ،مؤسسه النشر االسالمی  ،جلد هفتم
 -5یعقوبی  ،احمد بن ابی یعقوب . )1378(،تاریخ یعقوبی  ،جلد دوم  ،تهران  :شرکت انتشارات
علمیوفرهنگی
 -6ابن شهر آشوب و(.) 1405مناقب آل ابی طالب  ،بیروت داراالضواء.
 -7امین احمد  .)1358( ،فجراالسالم  ،ترجمه عباس خلیلی  ،تهران  :انتشارات اقبال
 -8طبرسی  ،شیخ فضل بن حسن ( ،بی تا)  ،االحتجاج  ،جلد. 2تحقیق محمد باقر الخرسان ،
بیروت  :دارالنعمان .
 -9مطهری  ،مرتضی  )1391(.سیری درسیره ائمه اطهار (ع)  ،تهران  :انتشارات صدرا
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نتیجه گیری:
امام صادق (ع ) درطول  34سال امامت طوالنی خود ابواب دانش را برروی شاگردان ودانشمندان
اسالمی گشو د ومرجع دینی وعلمی شیعیان گردید .شکوفایی نهضت علمی امام (ع)  ،طالبان
علم و دانش را از سراس��ر جهان اس�لام به ویژه کوفه به س��وی آن حضرت کش��اند بطوریکه
شمارش��اگردان آن حضرت تا چهار هزارنفررس��ید .ازمهمترین دالیل درخشش نهضت علمی
امام صادق (ع) استفاده از فرصت مناسبی است که دراثراختالف ودرگیری بنی امیه وبنی عباس
بدست آمد .آن حضرت دراین مدت توانست از شیوه های مختلفی بهره گیرد وعالوه برتربیت
ش��اگردان خود  ،س��ایر فرق ومذاهب را مجذوب خود سازد .با دقت درمتون اسالمی می توان
دریافت بیشترین موارد استناد به منابع معتبر دینی ازآن امام صادق (ع) است به عبارتی روایاتی
که ازآن امام همام نقل شده آنقدر زیاد است که درتمامی رشته های علوم اسالمی همچون علم
قرائت قرآن  ،تفسیر  ،حدیث  ،فقه وکالم  ،همچنین علوم بشری کام ً
ال مشهود است.
امام صادق (ع) درگسترش علم ودانش از شیوه های گوناگون وبدیعی استفاده نمود تا شوروشوق
علمی درجامعه اسالمی پدیدار گرددواستعداد طالبان علم واندیشه شکوفا شود  ،لذا همه روشهای
ممکن همانند پرسش وپاسخ  ،مناظره وگفتگو با علمای سایر مذاهب وحتی مادیون رادرهمه
مکانها بکار برد وستونی استوار از علوم اسالمی بنا نهاد.
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علیرضا درستکار خوراسگانی

1

چکیده
درمکتب اهل بیت علیه الس�لام هدایت وتربیت نس��ل جوان اهمیت ویژه ای دارد  .جوان
قلبی پاک وروحی حس��اس وعاطفی دارد .شیوه رفتاری امام صادق علیه السالم با جوانان
و دس��تورالعملهای آن حضرت ونحوه برخورد با آنان برای حل مشکالت ومعضالت این
قش��ر است .آن حضرت به س��رعت پذیرش س��جایای اخالقی جوانان توجه نموده واین
چنین می فرماید :برتوباد به تربیت جوانان زیرا آنان زودتراز دیگران خوبی را می پذیرند.1
همچنین با مطالعه س��یر تربیتی آن حضرت می توان برداش��ت کرد که تربیت دینی همان
پاک کردن غبارفراموشی از فطرت انسانی خود واز طرف دیگر پرورش استعدادهای نهفته
برای کسب فضائل اخالقی است.
کلمات کلیدی :امام صادق علیه السالم  ،جوان  ،تربیت دینی

.1کارشناس اصالح وتربیت – دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان – معاونت سما
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مقدمه:
امام صادق علیه الس�لام درمدت  34س��ال امامت پربرکت خویش نقش شایس��ته ای در
گس��ترش فرهنگ حیاتبخش اسالم انجام داد ،رهنمودهای راهگشای آن حضرت درزمینه
های س��لوک فردی واجتماعی ،معاشرت با دیگران برخورد با نسل نو وجوان ،آموزه های
علمی وتربیتی وده ها موضوع دگر زینت بخش صفحات زندگی آن حضرت برگ زرینی
درتاریخ ش��یعه می باشد .شیوه رفتاری امام صادق علیه السالم با جوانان همچنین سخنان
ودس��تورالعملهای آن حضرت برای جوانان وبرخورد با آنان بهترین نس��خه ش��فا بخش
وراهگشاست.
اهمیت تربیت دینی
مفهوم تربیت دینی عبارت اس��ت از مجموعه اعمال عمدی وهدف دار ،به منظور آموزش
گ��زاره ه��ای معتبر یک دین به افراد دیگربه نحوی که آن افراد در عمل ونظر به آن آموزه
ها متعهد وپای بند گردند(ساجدی )1384
بی توجهی به جایگاه دین درهرجامعه موجب ناتوانی آن جامعه از شکوفا شدن استعدادهای
س��ازنده در فرزندان خود خواهد ش��د درتربیت دینی آنچه اهمیت فوق العاده دارد شیوه
زندگی اس��ت که نوجوانان وجوانان در آن رش��د کرده  ،بزرگ می شوند وهمچنین شیوه
زندگی فرد مسلمان است که به عنوان هدف واقعی تعلیم وتربیت مورد توجه قرا ر می
گی��رد .تربی��ت دینی هم به جهان بینی ومبانی اعتقادی وباورهای انس��ان نظر دارد وهم به
اصول وارزش��های اخالقی  ،حقوقی و سیاس��ی ونظایر آنها متکی است .به عبارتی تربیت
دینی هم به اندیش��ه و نظر خود و هم به اخالق و عمل انس��ان س��روکاردارد .2زمان امام
صادق علیه السالم درحقیقت عصر طالیی دانش وترویج احکام وتربیت شاگردانی بود که
هریک مشعل نورانی علم را به گوشه وکنار بردند ودرخودشناسی وخداشناسی مانند استاد
بزرگ وامام خود درهدایت مردم کوش��یدند  .امام صادق علیه الس�لام توسط شاگردانش
دس��تورالعملهای فردی  ،اخالقی  ،اجتماعی وتربیتی را به مس��لمانان آموزش داده وازاین
رهگذر موفق گردیدکه مکتب اهل بیت را به جهان معرفی کند.
آش��نا س��اختن جوانان با علوم اهل بیت علیه الس�لام از جمله عناصر مهم تربیت دینی در
فرهنگ ش��یعه اس��ت  .اگر جوانان جامع��ه زندگی خودرا برمدار تربی��ت دینی معنا کنند
س�لامت وس��عادت جامعه در همه ابعاد اجتماعی  ،اقتصادی و فرهنگی تضمین می شود.
همان گونه که حضرت علی علیه السالم می فرمایند :به کودکان خود  ،آن مقدار از دانش
مارا ،که به حال آنان مفید است تعلیم دهید تا اندیشه مخالفان ومرجئه برآنان غالب نشود.3
این بزرگ مربی اسالم بار هاو بارها در سخنان خود به بیان این مهم پرداخته و آثار ونتایج
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مثبت تربیت وپی آمد های منفی بی توجهی به آن را بیان کرده اند.
امام علی علیه الس�لام ب��ه تربیت دینی فرزن��د فراتراز تأمین نیازهای جس��می و عاطفی
نگریس��ته وآن را عطی��ه ای اله��ی ش��مرده اند ک��ه در پرتو تربیت س��ازنده به کماالت
انس��انی خواهد رسید4.ایشان تربیت وادب آموزی را میراثی بی مانند تلقی کرده اند وثمره
ومحص��ول تربیت دینی را پرورش فرزند صالح وپی آمد بی توجهی به امر خطیر تربیت
را رش��د یافتن فرزند ناصالح دانس��ته اند 5.نکته قابل توجه در خصوص تربیت دینی این
است که شیوه های تربیت دینی باید هم جهت وهم سو با اندیشه ها وخواسته ها وسالیق
جوان امروزی برنامه ریزی وسازماندهی شود.برخورد صحیح واصولی دراین دروان باعث
می شود پایه های دینی و مبانی مذهبی با سرعت چشمگیری در اندیشه وقلب شکل گیرد
و جوان ش��یفته ارزشهای قدسی شود 6.متأسفانه واقعیت ها نشان می دهد که در جامعه ما
دغدغه تظاهر به دین وجود دارد وتعداد متظاهران به دین ،به مراتب بیش تر از معتقدان به
آن است .به دنبال آن که تربیت دینی  ،صرف ًا در فربه سازی کالبد،بدون توجه به سیرت و
باطن دین س��بب شده شاهد ناهنجاریهای فزاینده ای ازنظر هویت اسالمی جوانان باشیم.
استاد مطهری در این باره گفته است که بد معرفی کردن دین  ،ضعف منطق دینی در تبلیغ
 ،برداش��ت های نادرس��ت و کوتاه اندیش��ا نه ای که به نام دین صورت می پذیرد.اساس
تمسخر واستهزاء آن را فراهم کرده ویکی از علل مهم دین گریزی وبی دینی است .تحمیل
سلیقه های شخصی به نسل جوان در مورد طرز تلقی لباس پوشیدن  ،آراستن خود،نشاط
و ش��ادابی ومنع روابط دوجنس در محیط های دانشگاهی از دالیل مهم دین گریزی مردم
به ویژه دانشجویان عزیز کشور بوده است.
مصداق ها تربیت دینی از منظر امام صادق علیه السالم
جوان و بصیرت دینی
نا آگاهی آنان از دین اس��ت ،جوانان چون بصیرت و آگاهی از دین ندارند تحت تبلیغات
سوء قرار می گیرند .امام صادق علیه السالم به بشیر فرمود :خیری نیست در آ ن گروه که
تفقه در دین نمی کنند ای بشیر اگریکی از شما به مسائل دینی اش آشنا نباشد به دیگران
محتاج می شود وزمانیکه به آنها نیازمند شد آنها ناخواسته اورادروادی گمراهی خود وارد
می س��ازند7.دراین زمان که همه ابزارها وراه های انحراف فکری از س��وی دش��منان دین
مهیاس��ت وجوانان با طوفانی از تهاجم فرهنگی مواجه ان��د اگرآمادگی های الزم دینی را
نداش��ته باش��ند دربرابر شبهات والقائات فکری مکاتب و فلس��فه های مختلف تسلیم می
ش��وند  .امام صادق علیه الس�لام عنایت ویژه ای به بصیرت وبینش دینی جوانان داش��ته
ایش��ان در این خصوص فرمودند :اگر به جوانی از جوانان ش��یعه برخورد کنم که در دین
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تفقه نکند او را تأدیب می کنم دراین زمان خانواده  ،مراکز آموزشی ،مسئوالن ،همه وهمه
وظیفه س��نگینی بردوش دارند وهرکس در هرپس��ت و مقامی که هس��ت باید تمام تالش
خودرا درجهت فراهم ساختن زمینه رشد دینی جوانان فراهم سازد .پدران ومادران وظیفه
دارند تازمانی که فرزند آنان درجامعه وارد نشده است وبا افراد منحرف روبرو نگشته دین
صحیح را به آنان بیاموزند  .نکته اینجاس��ت که خانواده ها باید یک الگوی عملی از خود
به فرزندان خود نشان دهند وبه گفتار لفظی اکتفا نکنند وا ز سوی دیگر فرصت اندیشیدن
و آزادی انتخاب را به جوانان خود نش��ان دهند و با برخود شایس��ته و بدون اجبار به آنان
کمک کنند.
دانشگاه ها باید برنامه های فرهنگی را جزء مهم و اصلی برنامه های خو د قرار دهند و باید
همان دقت و حساس��یتی را که در انتخاب استاد وکیفیت آموزش دانشگاه دارند درمسائل
فرهنگی واخالقی داش��ته باش��ند  .همچنین مس��ائل تربیتی نوج��وان وجوانان درمدارس
ودانشگاه ها نباید به عنوان فوق برنامه مطرح وبرنامه برنامه ریزی شود.
امام صادق علیه الس�لام در دانش��گاه علمی خود درمدینه نه تنها دوستان و پیروان خود را
تغذیه وآنان را دربرابر دشمنان فکری مسلح کرد  ،دیگران را نیز درحد ظرفیت ولیاقتشان
بهره مند س��اخت .تبیین جایگاه واالی امامت ،تحریم همکاری با دستگاه خالفت و تبیین
بی نصیبی خلفا از دانش از مهم ترین سرفصلهای بصیرت آفرینی امام به شمار می روند.
بصیرت فقط در جنبه اموراعتقادی دین خالصه ومحدود نمی ش��ود ،بلکه در موضوعات
اخالقی تربیتی  ،اجتماعی وسیاس��ی نیز حاصل می شود وهر مسلمان بصیر درهمه زمینه
ها وابعاد وتعالیم وقوانین اس�لامی بینا وآگاه اس��ت  ،یعنی او مس��لمانی است که عالوه
بر،داش��تن بصیرت برای ش��ناخت دین وانجام خاص وظایف مذهبی زمانی که در جامعه
حاضر می شود وبه فعالیتهای اجتماعی وسیاسی می پردازد به خوبی می داند چه جریانها
واحزاب در حال ترویج افکار وتعقیب اهداف خود می باش��ند وآنان چگونه می اندیش��ند
8
ورفتار وعملکرد ایشان چیست ودرکدام راه و مسیر قدم می نهند.
دراینجا باید خاطر نش��ان کرد که عالوه بر افزایش بصیرت دینی در جوانان ،یکی از مهم
ترین وظیفه مراکز آموزش��ی وهمچنین خانواده ها آسیب شناسی تربیت دینی در جوانان
اس��ت .یعنی در واقع باید پرسید چرا آموزش های دینی به تربیت دینی نمی انجامد؟ چرا
برون
تبلیغات دینی به رفتارهای دینی ختم نمی شود؟ چرا«درون شد های دینی »
ش��دهای دینی تولید نمی کنند؟ چرا ش��عار های دینی باعث ش��عور دینی نمی شود؟ چرا
الگوهای دینی در معرض همانند س��ازی جوانان قرار نمی گیرد ؟ چرا برگزاری مراس��م
دینی ومذهبی در س��طح جامعه در پاره ای موارد موجب نیک س��یرتی ودرونی شدن ارز
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ش��های دینی نمی شود؟ درتحقیقی که توسط آقایان امید علی حسین زاده وهاشم مشرفی
دردانش��گاه آزاد اس�لامی واحد اهر انجام شده بود مواری مانند  -1شبهات دینی  -2عدم
درک نیازها ومش��کالت جوان��ان  -3ناکارآمدی کانونهای تربیت دینی  -4س��هل انگاری
وقص��ور والدین  -5فضای ری��زو ماتیک و ریاکاری به عنوان عوامل آس��یب زای تربیت
دینی به دس��ت آمده بود که با توجه به موارد ذکر ش��ده بایس��تی خانواده ها  ،دانشگاه ها
وس��ایر نهادها عوامل یاد ش��ده ر ابه عنوان دغدغه های کاری خویش قراردهند وبا برنامه
های مناسب باعث از بین رفتن عوامل آسیب زا بپردازند(تحلیل عاملی عوامل آسیب زای
تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی )1390
جوان وبرنامه زندگی
امام صادق علیه السالم می فرمود« :خدا می داند که می توانم به بهترین صورت نان گندم
خانواده ام را تهیه کنم ،اما دوس��ت دارم خداوند مرا در حال برنامه ریزی صحیح زندگی
9
ببیند .
در روایات وارده از ائمه معصومین بویژه امام صادق علیه الس�لام اینگونه نکات به وفور
مش��اهده می شود که ایش��ان در برخورد با اصحاب و ش��اگردان خویش که غالب ًا جوانان
مستعد شیعه بوده اند ،سعی در تبیین راه درست زندگی و توصیه به اصالح رفتاری آن ها
داشته اند که بهترین دلیل بر توجه خاص ایشان به نسل آینده ساز جوان است.
آرامش خيال ،تحقق امنيت فردي و رس��يدن به اهداف در خانواده واجتماع نتيجه داش��تن
برنامه مش��خص و مدون براي رويدادهاي زندگي اس��ت .برنامه ريزي اين فرصت را در
اختيار انس��ان مي گذارد تا فرد با آرامش خاطر مراحل پيش��رفت و ترقي را درخانواده و
جامعه پيش ببرد.
زمان ارزش��مندترين منبعي اس��ت كه موجب پويايي و حركت در انسان ها و پيشرفت هر
جامعه مي ش��ود تا در مس��يري كه مي خواهند حركت كنند ،با شناخت كافي از اهداف و
استفاده و برنامه ريزي صحيح از زمان مي توان افكاری نو ایجاد کرد.
امام صادق علیه الس�لام درزندگی برنامه ای منظم داش��ت وهرکاری رابه موقع انجام می
داد چنانچه خود فرمود :بی حیا بی ایمان است و بی برنامه بی چیز 10مجلس درس  ،بحث
،مناظره و مذاکرات علمی با ش��اگردان ،یاران و س��ران مذاهب دیگر وقت معینی داش��ت
وپرداخت��ن به امور زندگی وکار در مزرعه وباغ نی��ز وقت خاص خودش را ،آن حضرت
یاران وپیروان خودرا به کس��ب مال حالل تش��ویق می کرد واز آنان می خواس��ت که در
کارخود کوشا باشند و خودرا از هرگونه تنبلی وکسالت دورکنند.
دانش��جویان ،دانش آموزان ودریک س��خن جوانان جویاو پویا هر گاه با مش��خص کردن
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فعالیتهای روزانه خود  ،به محاس��به دقیق فرصتهای مفید بپردازند ومیزان آن را مش��خص
کنند تا برنامه ریزی منظم ومنسجمی طبق آن انجام دهند  ،گام مهمی در زندگی اجتماعی
 ،فرهنگی وحتی اقتصادی خویش برداشته اند واز سردرگمی جلوگیری کرده اند .
یک��ی از تأثیر گذار ترین این روش ،آگاه��ی از بازدهی عمر در هرروز وتصمیم جدی بر
شکار لحظه ها وبه کارگیری درست روزهاست  ،تا با تشخیص نیازهای علمی و آموزشی
 ،میزان احتیاجات خود را مش��خص وبا این ب��رآورد ،حجم کار وفعالیت خویش را منظم
وهماهنگ کنند که به قول آبه دوالروش:
چهار روش ب��رای اتالف وقت وجود دارد :کارنکردن ،کم کاری کردن ،بدکارکردن و کار
11
بیهوده کردن
جوان ،پوشش و آراستگی ظاهری
آراستگی و توجه به نوع پوشش وظاهر از مصداق های زیبایی است .ظاهر آراسته بیانگر و
منعکس کننده اعتبار و شخصیت است درسیره ائمه اطهار اهمیت دادن به آراستگی ظاهری
و زیبایی بیرونی از جایگاه واالیی برخوردار بوده اس��ت ،امام صادق علیه الس�لام به همان
اندازه به زیبایی و آراستگی درونی یعنی معنویت وخود سازی انسان اهمیت داده است به
آراستگی برونی و رسیدن به وضعیت ظاهری  ،اصالح به موقع موهای سروصورت نظافت
و پاکی را نیز اهمیت می دادند.
روایت ش��ده است عباد بن کثیر بصری امام صادق علیه السالم را دید که لباسهای گرانبها
و زیبا پوش��یده از روی اعتراض گفت :پدرت دارای زهد و تقوا بود و لباس خش��ن می
پوشید شما از خاندان رسالت هستی اگرغیرازاین لباس می پوشیدی برای شما مناسب تر
بود امام صادق علیه السالم فرمود :وای برتو چه کسی زینت های الهی راکه برای بندگانش
12
آفریده حرام کرده است.
پیش��رفت روزافزون فن آوری و در نتیجه ،به وجود آمدن ش��بکه های ارتباطی و ماهواره
ای بر تمام زوایای پنهان و آشکار زندگی تأثیرگذار بوده است .رسانه های گروهی ،فاصله
میان س��طوح گوناگون را از بین می برد و با کمک تبلیغات می کوش��د تا با رواج ُمدهای
جدی��د ،امیال جدیدی را در افراد به وجود آورد .به عبارت دیگر ،تولیدکنندگان با تبلیغ و
تلفیق این گونه نیازهای کاذب و با تغییر جایگاه نیازها و تقاضاها ،س��عی در فراهم آوردن
ش��رایطی دارند تا فرد بر اساس آن ،نیازهای کاذب ایجادشده ،مانند لباس با طرح نو و ُمد
جدید را جایگزین نیازهای اساسی خود کند.
در ای��ن می��ان ،ماهواره و اینترنت نقش مهمی در ترویج و جهانی ش��دن مصرف یک کاال
بازی می کنند زیرا ُمد جدید ،نیازمند تقاضا و بازاریابی اس��ت .بنابراین ،این گونه وسایل،
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نقش بارزی در اش��اعه فرهنگ مصرفی در جوامع دارند زیرا بس��یاری از مدل های رایج
آرایش��ی ،پوششی و ،...از سوی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از مدل های ماهواره ای
و اینترنتی الگوبرداری می شود.
در برنام��ه های ماهواره ای ،جدیدترین لباس های َف ِش��ن از معروف ترین طراحان لباس
جهان نمایش داده می ش��ود .از زنان برای تبلیغ  ،بهره برده می ش��ود و بیشتر تبلیغات در
مورد رژ لب ،کرم  ،قرص های الغری ،نوش��یدنی های انرژی زا و ...اس��ت که به سرعت
در جامعه رواج می یابند.
در کشور ما دسترسی به شبکه های ماهواره ای به دلیل امکان تهیه آسان و ارزان تجهیزات
دریافت برنامه های ماهواره ،بسیار آسان است و بیشتر جوانان به دیدن برنامه هایی تمایل
دارند که آنها را در برنامه های داخل کشور نمی یابند و در واقع به خاطر برنامه های مبتذل
از ماهواره اس��تفاده می کنند.این روند س��بب شده که بسیاری از جوانان و به ویژه دختران
به آرایش چهره و خرید لوازم آرایشی روی آورند.
گرایش روزافزون زنان ،و دختران کم س��ن و سال به استفاده بی رویه از لوازم آرایشی ،به
مرز بحران رسیده و نگرانی های عمیقی را برانگیخته است و موج فزاینده استفاده از لوازم
آ رایشی ،چنان سرسام آور است که مهار این بحران دشوار به نظر می رسد.
چش��م روش��ن ها ،لنز تیره می خواهند ،چشم تیره ها ،لنز روشن .اگر پوست دختری برق
بزند ،مات کننده چاره کار اس��ت؛ در این صورت دیگر برق نمی زند .گاهی به علت نوع
پوس��ت یا هزینه باالی جراحی با لیزر ،ترمیم آس��یب های صورت ممکن نیس��ت .در این
هنگام اس��ت که انواع پودرها و لوازم آرایشی سفیدکننده به کار می رود .در بیشتر اوقات،
زنان و دختران جوانی که عارضه ای در صورت ندارند وشادابی و طراوت پوست آنها ،در
حالت معمولی است ،به طور بی وقفه ،از لوازم زیباکننده استفاده می کنند .این افراد ،شب
ها که به منزل بازمی گردند ،با ش��یرپاک کن ه��ای مختلف و صابون های رنگی متفاوت،
شلوغی و آرایش چهره هایشان را که در اثر استفاده بی رویه مواد آرایشی ،حالتی زمخت
13
و مکدّ ر پیدا کرده ،مرتب می کنند.
مدها ،الگوهایی فرهنگی هس��تند که از سوی بخش��ی از جامعه پذیرفته می شوند و دوره
زمانی نسبت ًا کوتاه دارند و سپس فراموش می گردند14.بنابراین ،مدگرایی آن است که فرد،
س��بک لباس پوشیدن و شیوه زندگی و رفتار خود را براساس آخرین الگوها تنظیم کند و
15
به محض آنکه الگوی جدیدی در جامعه رواج یافت ،از آن پیروی کند
امروزه ،پیروی از مد نه تنها در نوع پوش��ش جوانان ،بلکه در بخش های مختلف زندگی
افراد تأثیر دارد .از سبک لباس و آرایش های ظاهری گرفته ،تا وسایل منزل و حتی گرایش
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ها و عالقه های خاصی که در قشری از جامعه ناگهان بیش از دیگر عالیق مورد پسند قرار
می گیرد ،مانند روی آوردن جراحی های پالستیک ُ .مد به خودی خود بد نیست ،ولی آنجا
که شکل افراطی به خود می گیرد ،خطرناک است .مدگرایی افراطی ،نشان دهنده تزلزل و
بحران هویت افراد جامعه است .در این وضعیت ،جامعه دچار انحراف شده است و افراد
می کوشند خود را به یک نوع مدل و گرایش خاصی نسبت دهند .مدگرایی افراطی ،سبب
از بین رفتن اراده مدگرایان می گردد،آنگاه که آنان در انتخاب نوع پوشش از خود اختیاری
ندارند و مطیع مد می شوند.
جوانی که ش��یفته مد و فرهنگ کش��ور دیگر می شود ،حاضر نیس��ت در مقابل آن کشور
بایستد و از خاک خود دفاع کند .حتی گاهی اوقات دیده می شود که جوانان ،لباس هایی
به تن می کنند که پرچم کشور بیگانه یا نام آن کشور بر آن نقش بسته است.
همه نهادهای دینی و متولیان فرهنگی وظیفه دارند ،فرصت ها و تهدیدهای چند رسانه ای
تولید شده یا در حال تولید و شبکه های اجتماعی را ،به مخاطبان جامعه اسالمی ،خانواده
ها ،جوانان و نوجوانان معرفی کنند تا افراد ضمن اس��تفاده از آنها ،از آس��یب های عمومی
و احتمالی در امان بمانند .بیراه نرفته ایم که ،برخی از مولدان چند رس��انه ای ،با امکانات
پیش��رفته و جذاب به دنبال تغییر سبک زندگی دینی و اسالمی ،به شیوه غیر دینی و سبک
16
زندگی غربی گام بر می دارند .و هدفشان ،تغییر اعتقاد دینی و ملی و سبک زندگی است.
جوان وشیعه راستین
همیش��ه این گونه بوده و هست كه مدعیان شیعه بودن و والیت مداری فراوان ،ولی شیعه
راس��تین و امامت پذیر واقعی اندك اس��ت .امام صادق علیه السالم با تبیین عالئم هر یك،
صفوف ش��یعیان راس��تین را از مدعیان تشیع جدا می سازد .در یك جا می فرماید « :شیعه
س��ه دس��ته اند؛ گروهی به وسیله ما زینت می یابند [و ما را وسیله عزت و آبروی خویش
ق��رار می دهند] و گروهی به وس��یله ما می خورند [و ما را وس��یله درآمد زندگی دنیایی
خویش قرار می دهند] و گروهی از ما و به سوی ما هستند ،با امنیت ما آرامش می یابند و
با ترس ما ترس��انند ،بذر [های كاشته شده اسرار را] پخش نمی كنند و در برابر جفاكاران
خودنمایی ندارند ،اگر پنهان باش��ند كس��ی س��راغ آنها را نمی گیرد و اگر آشكار باشند به
آنها اعتنا نمی شود [یعنی شهرت گریز و بی نام و نشانند].آنها چراغهای هدایتند17.
در جای دیگر فرمود :شیعه سه گروهند :دوست دار عمیق [اهل بیت]  ،پس او از ماست ،و
[گروهی كه] به وسیله ما زینت می یابند و ما [نیز] زینتیم برای كسی كه به وسیله ما زینت
یابد .و [گروهی كه] به وسیله ما از مردم می خورد [و ما را وسیله درآمد زندگی خود قرار
18
می دهد]  .و كسی كه به وسیله ما امرار معاش كند ،فقیرمی شود.
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البته این نكته را نیز باید متذكر ش��د كه همیشه شیعه نماهایی بوده اند كه با نفوذ در صف
ش��یعیان ،تالش كرده اند با رفتار ناشایست خود ،آبروی شیعیان را ببرند؛ از این روجوانان
شیعه ژرف اندیش باید این گونه افراد را شناسایی كنند .امام صادق علیه السالم نیز به
این نكته توجه نموده اس��ت ،آنجا كه فرمود :ای پسر نعمان! ما خاندانی هستیم كه همواره
ش��یطان در میان ما فردی نفوذی داخل می كند كه نه از ماس��ت و نه از اهل بیت ما ،پس
وقتی ش��یطان او را پرآوازه ساخت به طوری كه مورد توجه مردم قرار گرفت ،به او فرمان
19
می دهد كه بر ما دروغ بندد .و وقتی كه رفت ،نفوذی دیگر می آید.
«الناس َعلی دینِ ُملوكِهم» و رعیت همیشه رنگ و بوی شاهان
معروف است كه می گویند
ُ
بوده اند ،جوا ن شیعه نیز باید چنین باشد و رنگ و بوی امامان
و رهبران خود را دارا
خویش را دارا باش��د ،به گونه ای كه هر كس آنها را مش��اهده كند ،بر امامان و مربیان آنها
تحس��ین گوید .امام صادق علیه الس�لام فرمود :ای گروه ش��یعه! زینت ما باشید نه باعث
مالمت و سرزنش ما ،با مردم نیكو سخن بگویید ،و زبانتان را حفظ كنید و آن را از زیاده
20
روی و زشت گویی بازدارید»..
ابی اُس��امه بن زید می گوید :امام صادق علیه الس�لام فرمود :سالم مرا به هر كس كه پیرو
ماست و به گفته های ما گوش می كند ،ابالغ كن و از طرف من بگو :من شما را به تقوای
الهی و پرهیزكاری در دینتان ،و تالش و كوشش در راه خدا ،و راستگویی و امانت داری،
و س��جده های طوالنی و نیكو ،همس��ایه داری و ...سفارش می كنم ،زیرا هر گاه كسی از
ش��ما در دینش ورع داش��ته باشد و راست بگوید و امانت را رد كند و اخالقش را با مردم
نیكو گرداند ،مردم می گویند :این «جعفری مذهب» است و این مرا شادمان می سازد و از
بابت آن ش��ادمان می ش��وم و می گویند :این است روش ادب [و تربیت] امام صادق علیه
الس�لام ،ولی اگر برخالف این باش��د ،گرفتاری آن به من می رسد و گفته می شود كه این
21
هم اثر تربیتی امام صادق علیه السالم!!»
نتیجه گیری :
تربیت دینی اساسی ترین راه برای تحقق جامعه آرمانی است همجنین مهم ترین مسئولیت
خانواده ها  ،مس��ئوالن ودانش��گاه ها فراهم ساختن بسترمناسب برای حقظ سالمت جسم
وروح جوانان ورش��د وشکوفایی تمامی اس��تعدادهای آنان است که این بسترسازی شامل
سالم سازی فضای حاکم بر خانواده  ،رسانه هاو دانشگاه ها می باشد.
آموزش وانتقال صحی��ح مفاهیم دینی وتعمیق باورهای دینی نوجوانان وجوانان باید یکی
از مهم ترین دغدغه های اساس��ی خانواده ها ومراکز آموزش��ی باش��د.همچنین در مراکز

آموزش��ی روش های منطقی و علمی برای آموزش مباحث دینی مورد توجه قرار گیرد تا
روش های صرف احساساتی .
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فروزنده دشتی

1

چکیده
امام صادق (ع) ضمن انجام وظیفه دعوت اس�لامی و تربی��ت افراد با علم الهی و معارف
اس�لامی  ،به تعلیم دانش��مندان دررش��ته های مختلف علوم نیز م��ی پرداختند و بزرگان
برجسته ای از محضر ایشان کسب فیض می نمودند  .یکی از ابعاد علمی امام صادق (ع)
آموزه های روش تندرس��تی در اسالم اس��ت .دانش پزشکی ایشان برگرفته از وحی الهی
و قران کریم بوده وفراتر ازعلم زمان خود اس��ت ،به طوری که گفته ش��ده اس��ت همه ی
علمای آن زمان در برابر سخن و قول او تسلیم می شدند وتعالیم پزشکی ایشان در نسخه
ای تحت عنوان "طب الصادق "توس��ط ش��اگردان معتمد اوجمع آوری گردیده است ،این
مجموعه مبتنی بر روش علمی می باشد و با علم امروزکامال" مطابقت دارد .
این مقاله با مروری بر متون در باره طب الصادق تهیه گردیده است .
یکی از روش های اثبات نظریه های علمی  ،مناظره بین صاحب نظران آن علم اس��ت که
ام��روزه در رس��انه ها و کنگره های علمی جهان تحت عن��وان "پانل خبرگان " 2انجام می
ش��ود.مناظره معروف حضرت با طبیب هندی بارگاه خلیفه عباسی و ناتوانی پاسخگویی
 .1کارشناس ارشد مامایی  ،مربی  ،عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
(اصفهان )

Health Education - 6 / Microbiology – 5 / / 7 -Phototherapy
Anatomy-3 / Specialist panel-2 /Physiology- 4
8 - Natural Nutrition -9 / Psychotherapy

من در میان شما دو امانت نفیس به یادگار گذاشتم  ،قرآن و عترت .
محمد رسول اهلل (ص)
مقدمه:
در فرآن کریم آمده “این کتاب بیان همه چیز و هدایت و رحمت همه اس��ت “.با توجه به
هدفی این کتاب آسمانی دارد وآن توجه به همه شئون و زندگی انسان هاست ،پیامبر عظیم
الشان اسالم وفرزندان بزرگوار وی ،امامان شیعه ،چراغ هدایت از جانب خداوند می باشند
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پزش��ک حاذق دربار و اعتراف به این که "حضرت امام صادق (ع) عالم ترین مردم زمان
خود هستند" نشان دهنده توانایی علمی امام در مناظره پزشکی است .
3
در آموزش آکادمیک پزش��کی  1-2،س��ال اولیه تحصیل ،علوم پایه نظیر س��اختمان بدن
،عملکرد بدن  4میکروب شناس��ی ،5آموزش بهداشت 6و  ...تدریس می گردد ،در حالی که
موفق ترین پزش��کان معاصر حضرت از این علوم بی اطالع بودند وبرای درمان بیماران ،
تنها بر آزمون و تجربه حرفه ای تکیه داشتند  ،ایشان در مناظره با طبیب هندی  17 ،سوال
از س��اختمان بدن انسان می پرسند  ،هم چنین در پاسخ سوال مرد نصرانی در باره ترکیب
جسم انسان  ،تعداد استخوان و مفاصل را مطابق علم امروز تشریح بیان نمودند  .حضرت
به یکی از شاگردانشان "مفضل" عملکرد دستگاه گوارش  ،گردش خون  ،ادراری و حواس
 5گانه را آموزش می دهند  ،توصیه به فاصله گرفتن از بیمار جذامی نشان دهنده آگاهی
امام از انتقال بیماری توس��ط میک��روب دارد  .در حدیث "اهلیجه " امام به معرفی گیاهان
دارویی  7می پردازند و هنگام درمان بیماران ،عالوه بر توجه به جس��م  ،پزش��ک روح 8و
هدایت کننده نفس ها به خیر و صالح بودند که س��بب ش��فای سریع بیماران می گردیده
است .امام صادق (ع) خواص میوه ها و سبزی ها ،9اثر تغذیه طبیعی در سالمت انسان و
در پیشگیری و درمان بیماری ها را همیشه مورد تاکید قرار داده اند
سخنان جاودانه آن حضرت در مورد طب و طبیب می تواند پایه های علم پزشکی امروز
در احیای تمدن اسالمی باشد مانند :
"هرچه در باره بهداشت و حفظ سالمتی خود خرج کنید  ،اسراف نیست  ،اسراف موقعی
صدق می کند که پول برای ضرر زدن به بدن خود خرج کنید ".
کلمات کلیدی  :طب الصادق ،روش علمی  ،پزشکی مدرن .
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تا نور آنان ،راه سعادت را از گمراهی مشخص نماید .
یکی از حکمت های خداوند در قران توجه به “سالمت جسم “ است و اولیای دین مبین
اسالم بیانات فراوانی در باره “علم االبدان “دارند که توسط یاران صدیق جمع آوری شده
است و سبب تالیف کتاب های با ارزشی چون “طب النبی”“ ،طب االئمه “ و “طب الرضا
“ شده است .
از جمله رس��اله های بارزش طب اس�لامی “ط��ب الصادق “ می باش��د  .در این مقاله به
اختصار به دستورات پزشکی امام جعفر صادق (ع) در  13قرن پیش و تطابق آن با دانش
پزشکی امروز پرداخته می شود .
امام ابی عبداهلل  ،جعفر بن محمد الصادق (ع) ،جامع علوم و معارف اسالمی  ،نمونه مکارم
اخالق  ،فضائل معنوی و کمال انس��انیت بوده اند ،ایش��ان با تش��کیل حوزه های علمی ،
محلی برای تجمع دل های صاحبان فضل و فضیلت و مدرسه بزرگی برای علم وفلسفه و
دین فراهم آورده بودند.ایشان در باره نیاز مردم به پزشکان آگاه و متعهد چنین می فرمایند:
مردم هیچ آبادی از س��ه گروه بی نیاز نیس��تند “ ،فقیه دانا و پرهیز گار” “ ،امیر نیکوکار و
عادل” و “طبیب آگاه و مورد اعتماد “) 2 (.
مبان��ی ی��اد گیری در آموزش پزش��کی امروز  ،ب��ر رویکرد رفتار گرای��ی و ارائه اهداف
آموزشی است  ،اهداف آموزشی بر اساس  4معیار مشخص می شوند  -1مخاطب  -2فعل
رفتاری  -3شرایط و موقعیت انجام رفتار  -4معیار درستی یا نادرستی) 10 (.
با دقت در تعالیم پزش��کی آن حضرت مشاهده میشود رفتار و سخنان ایشان در مناظره با
پزش��کان هم عصر  ،ش��اگردان حوزه علمی خویش و بیماران بر اساس اهداف آموزشی
متفاوت و مناس��ب بوده اس��ت  ،در مناظره با پزش��ک دربار خلفای عباسی  ،حضرت بی
نیازی به علم و کتاب این پزشکان را بارها مطرح می نماید زیرا معیار آموزشی آن حضرت
“کالم خدا” می باشد و می فرمایند “ :به خدا سوگند ما اینها را از خداوند سبحان آموخته
ایم و آنچه نزد من است بهتر از کتاب تواست” )2 (.
در ابتدای آموزش علوم پزش��کی در دانشگاه ها ،مرحله آموزش علوم پایه وجود دارد که
دانش��جویان با ساختار طبیعی بدن  ،عملکرد بدن  ،سلول  ،میکروب ،اصول بهداشتی و...
آشنا می گردند  ،در بعضی مقاطع تحصیلی پزشکی شرط ورود به آموزش بالینی ،کسب
نمره قبولی از آزمون علوم پایه است که توسط باالترین مرجع آموزش پزشکی (در سطح
وزارت بهداش��ت ) برگزار می گردد تا افراد با علم ومهارت الزم جهت ارائه وظیفه خطیر
سالمت جامعه تربیت شوند و صالحیت حرفه ای تایید گردد ) 6(.
در مناظره معروف امام با پزشک هندی بارگاه منصور ،خلیفه عباسی  ،حضرت  17سوال
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مربوط به س��اختار بدن (علم تش��ریح ) از ایشان می پرسند مانند :اهمیت خط رویش مو
در س��ر و صورت  ،تفاوت دندان های پیش و نیش ،س��اختار قلب و ریه ها و کلیه ها ،
استخوان زانو  ،تفاوت ساختار پوست در قسمت های مختلف بدن و ...که طبیب درباری
قادر به پاسخ گویی هیچ کدام نبودند و پس از جواب های دقیق و علمی امام به سواالت
فوق ،پزشک هندی که متحیر و مبهوت علم حضرت گشته بودند شهادتین بر زبان جاری
می نمایند و امام را “ عالم ترین مردم زمان خود “ می نامند.
طبی��ب هن��دی قبل از مناظره با امام در حال خواندن کتاب طب برای خلیفه بودند و امام
ب��ا وجود علم و تجربه کافی در باره علل و درمان بیماری ها  ،با علوم پایه س��نجش علم
و مه��ارت حرفه ای ایش��ان را انجام می دهند تا عمیق و دقیق ب��ودن دانش الهی خویش
وس��طحی بودن علم پزشک هندی که ناشی از آزمون و خطای مکرر حرفه ای بوده است
 ،اثبات شود .
در پاسخ سوال مرد مسیحی از حضرت در باره چگونگی ترکیب جسم انسان نیز ،حضرت
ساختمان و عملکرد استخوان ،ماهیچه ،رگ واعصاب راکامال “ مطابق علم تشریح امروز
بیان می کنند () 5
در کتاب” توحید مفضل “ حضرت به شاگردش مفضل بن عمر در مورد اثبات توحید از
طریق مطالعه خلقت انس��ان  ،عملکرد دس��تگاه گوارش و گردش خون را علمی شرح می
دهند و اهمیت این دو سیستم رادر سالمت عمومی با ذکر جزئیات بیان می کنند و سپس
دانشجویش را با استفاده از نظم شگفت آوری که در ساختمان بدن وجود دارد تشویق به
تفکر در حکمت و تدبیر خداوند می نماید () 4
حض��رت  13قرن پیش از س��اختمان و عملکرد حواس  5گانه انس��ان (بینایی  ،ش��نوایی
،چش��ایی ،بویایی و المس��ه ) با عبارات روشن و واضح علمی سخن می گویند و در ادامه
علم آموزی را روش��ی برای ش��ناخت خداون��د و خدمت به مردم بی��ان می کنند و می
فرمایند  :ای مفضل به این حواس��ی که به انس��ان داده شده و به واسطه وجود این حواس
بر س��ایر موجودات برتری داده توجه کن و آن حواس  5نوع است برای این که چیزی از
محسوسات باقی نماند که او درک نکند ) 3 (.
در زمان��ی که م��ردم همه گیری بیماری هایی نظیر جذام و وبا را به خرافه و طلس��م و
جادو ربط می دادند ،رس��ول اکرم (ص) از قرنطینه  ”،به ش��هری که در آن وبا رایج است
وارد نش��وید “ س��خن می گویند و فرزند دانشمندش  ،امام جعفر صادق (ع) توصیه می
نمایند از بیمار جذامی به اندازه یک متر فاصله بگیرید  ،این عبارات نشان دهنده آگاهی و
شناخت طب اسالمی از انتقال بیماری های عفونی توسط “میکروب” می باشد ،دستورات
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بهداش��تی بس��یاری درطب اس�لامی موید علم میکروب شناس��ی علمای دین است() 4
س��ازمان بهداشت جهانی در هزاره س��وم با صراحت می گوید ،زمان آن رسیده که مردم
به دلیل خس��تگی از طب مدرن و داروهای مصنوعی س��اخت انسان به سمت طب گیاهی
روی بیاورند ،گیاهان دارویی با حداقل عارضه نامطلوب و ناخواس��ته ،ش��فابخش بیماری
انسان است) 7 (.
در حدیث معروف اهلیجه حضرت به کیفیت داروهای تهیه شده از گیاهان ،منافع ،مضرات
و طرز اس��تفاده آن ها اش��اره می نماید و در گیاه درمانی ،حضرت معموال از “گیاه دارویی
“ ( یک گیاه ) برای درمان اس��تفاده نمی کردند بلکه درمان ایش��ان “داروی گیاهی “ است
که گاه از قس��مت های مختلف برگ ،دانه ،ریشه ،عصاره و ...چند گیاه در دسترس محلی
برای درمان بیماری شحص استفاده می نموده اند .حضرت در درمان بیماران به مزاج افراد
نیز توجه داش��ته اند و در مناظره با پزش��ک هندی می فرمایند  :من آزردگی های جسمی
گرم را با دوای س��رد و آزردگی های جس��می سرد را با دوای گرم معالجه می کنم و شفا
را به خدا می سپارم ) 3(.
روش گیاه درمانی ایشان کامال علمی و مطابق آخرین یافته های پژوهشی این نوع درمان
اس��ت که ثابت نموده هر بیماری که در یک منطقه جغرافیای خاص ش��ایع می ش��ود
،درمانش نیز در گیاهان روییده شده در همان اقلیم می باشد و اساتید مشهور گیاه درمانی
امروزه نیز توصیه بر” داروی گیاهی “ به جای” گیاه دارویی “دارند وپزشکان گیاه درمان
با تحصیالت کامل دانش��گاهی با توجه به اصل “تفاوت های فردی “ ابتدا آزمایش های
مزاج شناس��ی را انجام می دهند س��پس داروی گیاهی مورد نظر را بر اس��اس مزاج فرد
انتخاب می نمایند ) 7 (.
یکی از روش های درمان بیماران  ،درمان س��رپایی (بدون بس��تری ) اس��ت که در مورد
بیماری های رایج انجام می پذیرد  ،امام دس��تورات بهداشتی – درمانی دقیق و درستی در
باره س��ر درد  ،مش��کالت گوارشی ،س��رماخوردگی  ،ضعف بینایی ،ناراحتی های پوستی
،دردهای مفصل و اس��تخوان ،ناتوانی جنس��ی و ...دارند که افراد مراجعه کننده (که الزاما
همگی اصحاب موافق ایش��ان هم نبوده اند ) اقرار نموده اند که با مراجعه واس��تفاده یک
باره دستورات امام (یک نسخه ) مداوا گردیده اند ) 5 (.
امروزه علم تغذیه به یکی از مهم ترین رش��ته های پزشکی تبدیل و پیشرفت های علمی
ش��گرفی نموده ،با گسترش بیماری های مزمن غیر واگیر مانند دیابت  ،بیماری های قلبی
 عروقی  ،سرطان  ،پوکی استخوان  ،دردهای استخوانی  -مفصلی  ،بیماری های عصبی-روانی و ...که وابس��تگی بس��یاری به الگوهای غذایی فرد دارند و نقش محوری و بنیادین
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تغذیه در این بیماری ها که بیشتر خاص جامعه صنعتی می باشد این گفته را جهانی نموده
است که " پدر بیماری هرچه باشد  ،مادرش سوء تغذیه است! "( ) 9
یکی از نمونه های س��وء تغذیه ،کاهش مصرف میوه و س��بزی جات در رژیم غذایی می
باش��د به طوری که کالبد ش��کافان حرفه ای بارها اقرار نموده اند که س��اختمان دندان و
دس��تگاه گوارش انس��ان مطابق با موجودات گیاه خوار ،ونه گوشت خوار بوده و استفاده
افراطی از گوشت ها در رژیم غذایی انسان بر خالف طبیعت خلق شده اوست و در مقابل
طبع و طبیعت قرار گرفتن با رنج و عذاب همراه است ) 8(.
روایات بس��یاری از امام در باره فواید میوه و س��بزی ها وجود دارد و در درمان بیماری ها
ایشان توصیه به مصرف این محصوالت زیبا و شاداب طبیعت خداوند می کردند  ،برای
مثال توصیه به مصرف س��یر برای درمان  14بیماری از عفونت ریه تا بهبود زخم ها  ،پیاز
برای افزایش قدرت بدن ورفع خس��تگی  ،ترب در درمان بیماری های کلیه  ،انگور برای
رفع افسردگی  ،سیب برای ایجاد نشاط  ،انار برای تصفیه خون و همچنین فواید به  ،انجیر
،خرما ،کاهو و ...که با آخرین پژوهش های علم تغذیه در باره خواص  ،ویتامین و امالح
میوه و سبزی ها و تاثیر در درمان بیماری ها تطبیق دارد ) 3 (.
از ویژگی های طبابت امام توجه به ارتباط بیماری های جس��می با آش��فتگی های روحی
است  ،ایشان در مداوای بیمار  ،با نهایت مهربانی و صبر مریض را راهنمایی می نمودند
تا عالوه بر رفع رنج جسمی  ،آرامش روح و روان را نیز کسب نمایند  ،برای مثال دوری
از خشم و کنترل غضب  ،به عنوان یک راه کار پیشگیری از عود بیماری های گوارشی و
عفونی به بیماران توصیه می نمودند  ،ایشان درمورد خشم می فرمایند " ،غضب کلید همه
بدی ها و شرها ست  ،بردبار باشید " ( ) 4
دان��ش فیزیولوژی انس��ان ثاب��ت کرده هنگام خش��م و عصبانیت موادی به ن��ام" کاتکول
آمین ها " در بدن ترش��ح گردیده  ،وارد خون می ش��ود و س��بب انقباض عروق و کاهش
خون رس��انی به س��لول ها و بروز انواع ناراحتی ها می گردد و تولید مداوم این مواد می
تواند ضعف سیستم ایمنی و بیماری مکرر را به دنبال داشته باشد ) 9 ( .
در جلس��ات علمی  ،حضرت چند رفتار نامناس��ب انس��انی را مطرح می نمایند که سبب
بیماری های جس��می و روحی ماندگار می گردند از جمله  ،دروغ  ،حسد  ،تکبر ،حرص
 ،خود نمایی  ،جدل و...
جمالت حکیمانه امام برای پیش��گیری از ابتال ء به ناراحتی های روحی و کس��ب آرامش
روان زبان زد ش��یعیان است مانند " :کس��ی که زبانش راستگوست  ،رفتارش هم پاک و
مقدس اس��ت " و"حس��د ایمان فرد را از بین می برد " و" حرص منشاء همه عیب های
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نفسانی است" و"مومن کسی است که با مردم مدارا کند نه اینکه خود را نسبت به دیگران
برتر بداند " () 2
امروزه در کلینیک های مدرن درمان ،چند درمانگربا تخصص های متفاوت حضور دارند
و مش��اور و روانش��ناس جزء ثابت ویزیت بیمار و تکمیل پرونده او در مرکز می باشد ،
زیرا نسخه نویسی یک سان و شتاب زده پزشکان به تنهایی درد افراد را درمان نمی نماید .
نظ��رات با ارزش و حکیمان��ه امام جعفرصادق (ع) در باره س�لامت بدن می تواند پایه
و اس��اس این علم در عصر حاضر گردد مانند جمله  " :تا وقتی که بدن ش��ما می تواند با
نیروی طبیعی خود با بیماری مبارزه کند ،از مصرف دارو خود داری کنید" ()3
امروزه در بیش��تر بیماری های عفونی ویروس��ی  ،نیازی به مصرف دارو نبوده و به بیمار
فقط توصیه اس��تراخت و رژیم غذایی می ش��ود  .یکی از دالیل مشکالت درمان در طب
نوین  ،مقاومت میکروب ها به درمان های دارویی رایج اس��ت ،و دلیل آن را استفاده بی
روی��ه و بی دلیل از دارو و به ویژه آنتی بیوتیک ها ذکر می کنند،گویا عرف درمان اس��ت
که پس از دیدار هر بیمار با هر پزش��ک باید بیمار با بسته محتوی چندین دارو مراجعت
نماید !
یکی دیگر ازعبارت های پرمعنی امام در باره س�لامت  ،جمله معروف ایشان " اساس هر
درد در پر ش��دن معده اس��ت "( ، )4هزاره س��وم افزایش قند وچربی های خون ،اوره ،
سرطان  ،مشکالت گوارشی  ،مفاصل و استخوان ها ،افسردگی  ،بی تحرکی و عوارض آن
و مرگ های زودرس را در پرخوری و چاقی اعالم نموده است ()9
دین مبین اس�لام با تعالیم اخالقی و پرورش علمای حکمت چون امام جعفر صادق (ع)
توانس��ته اس��ت انسان ها رادر زندگی دنیا و آخرتشان س��عادتمد نماید ،ما مسلمانان با "
قران و عترت " می توانیم رنج های جسمی و روحی خویش را تسکین و رفع نماییم که
کالم آفرینند ما این اس��ت " ما به وس��یله این قرآن برای شما مردم با ایمان شفا و رحمت
نازل کردیم " آیه  ، 82سوره مبارکه بنی اسرائیل .
منابع:
-1قران کریم
 -2مجلسی ،محمد باقر  .بهاراالنوار  .جلد .14
 -3دریایی ،محمد  ،طب الصادق . 1391،
 -4قزوینی  ،سید محمد کاظم  .طب جامع امام صادق ،نشر لطیف.1386،
 -5عس��گری ،س��یدمرتضی .طب الرضا و طب الصادق  ،ترجمه کاطمی خلخالی  ،نش��ر

سلمان فارسی .1385،
 -6مازوج��ی ،طاهره .خامه چی��ان  ،طاهره .مازوجی ،مجید .بررس��ی نقش علوم پایه در
صالحیت های حرفه ای پزش��کان از دیدگاه اس��اتید علوم بالینی دانش��گاه علوم پزشکی
کاشان  ،مجله گاه های توسعه در آموزش پزشکی . 90-96 )1(9- 1391،
 -7خسروی  ،مهدی  .گیاهان دارویی و نحوه کاربرد آن ها ،نشر محمد .1391 ،
 -8عمویی ،علیرضا .درمان طبیعی با میوه و سبزیجات ،نشر بقیه اهلل.1390،
9- Kathleen mahan,l.Scott-stump,Sylvia.Reymond.Janicel.
Krause’s food and nutrition care process,2012.
10- Torre,dm.Deley ,bj. Sebastian,jl.Elenicki,m. overview
of learning theories for medical education ,Am J Med,2006
,119(10) 907-903
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دانشگاه اسالمی ازمنظر حضرت امام جعفر صادق(ع)

محمد رجبي سبداني

1

چکیده:
امام صادق (ع) خود یک چهره دانشگاهی و مؤسس بزرگترین دانشگاه زمان خود بوده اند
بنابراین ارائه سبک زندگی آن امام معصوم (ع) ،نقش مؤثری بر سبک زندگی دانشگاهیان
می تواند داش��ته باش��د .نحوه تحصیل ،نحوه تدریس ،شاگرد پروری ،نقش تربیتی استاد و
 ...زمینه های مناس��بی هس��تند که می توان از امام صادق (ع) الگوبرداری و به دانشگاهیان
امروز ارائه کرد .جهان در انتظار ش��ناخت امام صادق(ع) و اهل بیت(ع) اس��ت و باید آن
حضرت را به جهان معرفی کنیم تا جهان بداند که اگر علمی در جهان بوده است از برکت
نورافشانی امام صادق(ع) در جهان است.
مقدمه:
امام صادق (ع) بعد از شهادت پدر بزرگوارش امام محمد باقر(ع) در طول  34سال امامتش
با پنج طاغوت اموی و دو طاغوت عباسی روبرو بود .در این ایام بر اثر جنگ و ستیزهای
بن��ی عباس ب��رای براندازی حکومت بنی امیه و درگیری ش��دیدی ک��ه آن ها با یکدیگر
 .1هيئت علمي تمام وقت ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد هرند ،اصفهان
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داش��تند ،فضای بازی برای آن حضرت فراهم ش��د .آن امام همام در این فرصت توانست
وس��یع ترین دانشگاه اسالمی را پی ریزی کند و در این راستا توفیقات سرشاری به دست
آورد ،ب��ه طوری که حدود چهار هزار نفر ش��اگرد از مجلس درس او با واس��طه و بدون
واس��طه اس��تفاده می کردند و بس��یاری از آنان به مقامات عالی علمی و فقهی نایل شدند.
برجستگان و فرزانگانی همچون« :زرارة بن اعین»« ،هشام بن حکم»« ،جابربن حیان»« ،ابان
ّ
«مفضل بن عمر»« ،مؤمن الطالق»« ،هش��ام بن س��الم»« ،مع ّلی بن خنیس» و ...از
بن تغلب»،
این دانش��گاه فارغ التحصیل شدند که هر کدام استاد برجسته و پایه گذار علوم و صاحب
کرس��ی تدریس در فنون گوناگون علوم ش��دند و کتاب های مختلفی برای آگاهی بخشی
به نسل های آینده تألیف نمودند و منشأ آثار و برکات و تحوالت عظیمی در تاریخ اسالم
و تشیّع شدند.
حضور در دانش��گاه جعفری مخصوص شیعیان نبود ،بلکه افراد زیادی همچون «ابوحنیفه»
رئی��س مذهب حنفی« ،مالک ابن انس» رئیس مذهب مالکی ،س��فیان بن ثوری ،یحیی بن
سعید و ...از شاگردان این دانشگاه بودند.
آن حضرت ش��اگردان خود را براساس ذوق و اس��تعداد تعلیم می نمود و در همان رشته
تش��ویق و تعلیم می داد و این گونه بود که مکتب تش��یع در اثر تالش های فرهنگی امام
صادق (ع) به صورت چش��م گیری گس��ترش یافت و به اکثر قلمروهای اسالمی رسید و
بسیاری از مسلمانان در آن دوران طالیی به مکتب اهل بیت (ع) گرویدند.
ش��اگردی در مکتب امام صادق(ع) همواره از افتخارات و آرزوهای علمای ش��یعی بوده
اس��ت ،حضرت در دوران حیات پر برکت خویش به تأس��یس بزرگترین دانشگاه اسالمی
پرداخت و کرسی های علمی را بر مبنای ترویج علوم نقلی و عقلی اسالمی بنا نهاد.
زم��ان و عصر ام��ام صادق(ع) با روی کار آوردن دانش��گاها و م��دارس علمیه و تربیت
ش��اگردان قوی و بحث های علمی در زمینه های الهی ،سیاسی و غیره و روشنگری های
علمی ومنطقی صادق آل محمد (ع) باعث شد که پایه و اساس دین رسول اهلل مستحکمتر
و نیز با ذکر احادیث و روایات صحیح برای اثباب هر چه بیش��تر مکتب ش��یعه و والیت
بال فصل علی بن ابی طالب بوده باش��د؛ امام ص��ادق (ع) تنها فقیه و عالم دینی نبود بلکه
پیشوای عالی مقام فقها و راهنمای بزرگ فالسفه و استاد کل متکلمین و دانشمندان رشته
های مختلف علوم و در عین حال در بین زهاد و عباد نمونه عالی و الزم االقتداء محسوب
می گردید ،چنانکه مجموعه آثار او به طور کامل داللت بر این مراتب دارد و می رساند که
ش��خص او یک معجزه الهی بوده است روزگار او در حقیقت جهاد مستمر و دائم در نشر
مبادی علمی و اخالقی خود بود که در آن نهایت کوشش و جدیت را مبذول می داشت.
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و قابل به ذکر اس��ت که همه ادیان و مذاهب در عصر امام صادق(ع) از وجود با برکت او
استفاده برده اند و در واقع عصر امام صادق را می توان عصر بحث و مناظره و مباحثه در
علم اسالمی و علوم مختلفه دانست .
رویکرد عقلی امام صادق(ع)از نظر اکثر علماء این اس��ت که ایش��ان در دو جهت معارف
عمیق عقلی را بیان می کردند :نخس��ت با جلسات مناظرات و گفتگوهایی که با فرقه های
مذهبی تش��کیل می دادند و دوم تربیت شاگردان حکیمی که امام (ع)ایشان را جهت دهی
و راهنمایی میکردند .در مناظرات شاگردان ایشان نیز بکارگیری روش های عقلی و مبانی
فلسفی به وضوح دیده می شود.
امام صادق در زمان خود شاگردانی تربیت کردند که ما باید آنها را الگوی خود در عرصه
عل��م آموزی قرار دهیم آنان مش��تاقانه ب��ه دانش اندوزی پرداختن��د و از گنجینه علوم آل
محمد(ص) به قدر توانایی خویش بهره مند شدند.
به گفته ش��یخ مفید(ره) چهار هزار تن از حوزه درس��ی آن حضرت اس��تفاده کردند .شیخ
طوس��ی ش��اگردان امام صادق(ع) را  3197مرد و  12زن ذکر کرده است .امام ششم(ع) با
توج��ه به ش��کوفایی دانش و به وجود آمدن مکتب های مختل��ف و هجوم افکار الحادی
برنام��ه فرهنگی خویش را در محورهای مختلف به انجام رس��اند .پاس��خ به ش��بهه های
گوناگون ضد دینی ،تش��کیل جلس��ات مناظره ،نشر روایات و تعالیم اسالم ،تدریس رشته
های گوناگون علوم و تربیت ش��اگردان بخش��ی از برنامه های ششمین پیشوای شیعه بوده
اس��ت و ان ش��اءاهلل ما هم بتوانیم با کوش��ش ادامه دهنده مکتب ناب جعفری در عرصه
پژوهش و علم اندوزی باش��یم و این امر ان شاء اهلل با همت اساتید و رهنمودهای علمای
زمان و رهبری مقام معظم رهبری دست یافتنی است که با ظهور حضرت ولی عصر (عج)
به آن مدینه فاضله و دانشگاه زمان امام صادق(ع) می رسیم هر چند که دمکراسی و آزادی
بیان در عصر حاضر را می توان تا حدودی بهتر از زمان امام صادق است چون در آن عصر
دموکراسی و آزادی بیان با وجود خلفای فاجر بنی عباس رفته رفته به خفقان کشیده شده
بود و دانشجویان باید قدر آزادی در گفتار و تحقیقات اسالمی را بدانند .
آنچه که بیش��تر شایان توجه و تأمل است اینست که رهبری آن حضرت در علوم اسالمی
منحصر نیس��ت بلکه در س��ایر دانشهای متنوعه مانند نجوم و هیئت و ریاضی و طب و
تش��ریح و معرفة النفس و ش��یمی و نباتشناس��ی و علوم دیگر از این قبیل نیز شاگردانی
تربیت کرد که در این فنون معروف و مش��هورند و همان مقاالت و احادیث و کتابهایی
که از ایشان در صفحه روزگار باقی مانده و زینتبخش کتب مسلمین است ،مانند توحید
مفضل و رس��اله اهلیلجه و مباحثات آن حضرت با مالحده ،همه و همه ش��اهد این گفتار

است که مکتب حضرت مانند یک دانشگاهی بود که دانشکدههای عمده در علوم مختلفه
در آن تأسیس شده باشد و در هر مکتب و دانشکده مباحثه و درس و تحقیق راجع به علم
خصوصی تعقیب و دنبال شود.
به طور مثال ،یکی از علومی که مس��لم ًا حضرت امام صادق علیه الس�لام تدریس نموده
و عنایت به آن داش��تهاند علم ش��یمی بوده که س��رانجام از آن دانشگاه بزرگ ،مردی نابغه
به نام جابر بن حیان فارغ التحصیل ش��د که اگر از زمان جابرین حیان تا حال دنبال نتایج
استفادههای این مرد را از امام ششم و فحصها و تحقیقات و بحثهای علمی او را گرفته
بودیم و به علوم دیگر که مورد نیاز جوامع متمدن و پیش��رفته اس��ت اهمیت داده بودیم،
امروز در میدان مدنیت مادی ،به غرب و اروپا و آمریکا که هرچه دارند از دولت سر اسالم
و اصول عالیه آن و از برکات مساعی علماء مسلمین دارند محتاج نمیشدیم.
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معیارهای دانشگاه اسالمی از منظر امام صادق(ع)
میتوان گفت که دانش��گاه موفق ،دانش��گاهی است که جامعه انسانی را به خوبی در مسیر
توحید قرار داده و او را به سوی قرب الهی ،که فلسفه اصلی خلقت است ،هدایت کند.
دانشگاه اسالمی از منظر امام صادق (ع) باید در سه مؤلفه ظاهر ،باطن و خروجی؛ عملکرد
خود را نش��ان دهد .بنابراین ،در دانشگاه اسالمی از منظر امام صادق (ع) باید اوالً ،فضای
حاکم بر آن دانش��گاه اس�لامی باش��د ،ثانی ًا ،اهداف ،آرمان ها و سیاس��ت های کلی آن از
اس�لام گرفته شده باش��د و ثالث ًا ،عهده دار تحقق اهداف و سیاست ها و آرمان ها باشد و
فارغ التحصیالن و تولیدات علمی آن اسالمی یا در خدمت اهداف اسالم باشند.
)1بعد ظاهری دانشگاه اسالمی از منظر امام صادق(ع)
در بعد ظاهری دانشگاه ،سه مؤلفه نقشی اساسی را ایفا می کنند:
الف) تعظیم شعائر اهلل
در دانشگاه اسالمی از منظر امام صادق(ع) باید شعائر و ظواهر اسالمی رعایت شود .اگر
کس��ی وارد این دانشگاه شد ،با سنن و شعائر اس�لامی آشنایی داشته باشد ،آن را اسالمی
تش��خیص دهد و بلکه باید شعائر الهی به حکم آیه « َو َمن یُ َّ
َقوی
عظم َشعائ ِ َر اهلل ِ َفإنَّها َمن ت َ
ال َق ُلوب» (حج ،)32/با عظمت یاد شوند .صرف وجود نمازخانه در دانشگاه ،نصب پارچه
نوش��ته برای تبریک اعیاد و یا تسلیت گویی ش��هادات کفایت نمی کند .اکتفا به این گونه
کارها جزء مصادیق تعظیم ش��عائراهلل نیس��ت ،بلکه باید عالوه ب��ر اینکه نماز به جماعت
برگزار شود و صدای اذان در دانشگاه طنین انداز شود ،در اعیاد و یا شهادات مراسم برگزار
ش��ود ،نمایش��گاه برپا شود و  ، ...روح دین داری و دین باوری بر رفتار و منش دانشگاه و
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دانش��گاهی حاکم باشد ،همچنین با بیان فضایل امام صادق علیه السالم ارادت خود را به
خاندان عصمت و طهارت علیهم الس�لام اظهار نماییم که تعظیم و بزرگداشت شخصیت
بینظیر آن امام بزرگوار ،تعظیم شعائر است.
ب) روابط اجتماعی
دین اس�لام در حوزه اجتماعی به دنبال پی ریزی جامعه ای است که در آن اصول انسانی
و ارزش ه��ای معنوی حاکم باش��د .این ارزش ها و اصول در رواب��ط اجتماعی افراد ،از
خانواده تا سطوح کالن جامعه ،تبلور پیدا کند .در حیات اجتماعی ،اخالق یک رکن است.
رفتارهای اجتماعی باید بر اس��اس اخالق بنا ش��وند .حقوق فقط حد و مرزها را مشخص
می کند تا به حریم خصوصی کسی تجاوز نشود .بنابراین ،جامعه ی آرمانی مد نظر اسالم،
جامعه ای اخالق محور اس��ت که جامعه ای حداکثری اس��ت .نه فقط قانون محور که به
حداقل نگاه می کند اگرچه گاهی همان دیده نمی شود.
ج) حریم روابط زن و مرد
در اسالم ،تعامل مردان و زنان ،به خودی خود حرام نیست ،بلکه اگر هدف از رابطه میان
آن دو ،هدفی متعالی از قبیل دانش آموزی باش��د ،جایز و مطلوب است .البته جواز رابطه،
به این معنی نیس��ت که حدود و مرزهای میان آنان برداشته شود و حدود شرعی به دست
فراموشی سپرده شود.
بنابراین هر رابطه ای که در حدود موازین ش��رعی باشد و در نگاه عرف عقال و متشرعین
نیز پس��ندیده و مقبول باش��د ،از دیدگاه اسالم ممنوعیتی ندارد .چنان که در سیره حضرت
زهرا س�لام اهلل علیها شاهدیم که ایشان با سلمان ،ابوذر و سایر اصحاب سخن می گفتند.
همچنین ایش��ان پس از رحلت رس��ول اکرم صلی اهلل علیه و آله برای دفاع از خالفت امام
علی علیه الس�لام به همراه امام حس��ن علیه الس�لام به خانه مهاجران و انصار می رفتند
و ب��ا آنان ب��ه احتجاج می پرداختند .خطبه غرای حضرت فاطمه زهرا در مس��جد النبی و
احتجاجات ایش��ان با ابوبکر و عمر و یا خطبه حضرت زینب س�لام اهلل علیها در کوفه و
شام چه در جمع عموم مردم یا مجلس یزید و ابن زیاد همه شواهدی بر جواز گفت و گو
اس��ت .بنابراین ارتباط زن و مرد به ش��رط رعایت حریم ها و بالمانع است ،به تعبیرشهید
مطهری «اسالم می گوید :نه حبس نه اختالط ،بلکه حریم»
 )2بعد باطنی دانشگاه اسالمی از منظر امام صادق(ع)
دانش��گاه اسالمی از منظر امام صادق ،هنگامی می تواند کارکردی مثبت داشته باشد که در
تحقق اهدافش اسالم را برای انسان مسلمان به تصویر می کشد و آن رسیدن به قرب الهی
اس��ت .نبی اکرم (ص) نقطه نهایی و غایت علم را دس��تیابی به شناخت و معرفت حقیقی
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عالم می دانند :علمی که قرار است در دانشگاه اسالمی عرضه شود باید در راستای تعالی
طلبی حرکت کند و اصالت را به رش��د معنوی انس��ان که حقیقت ًا خأل آن در جهان معاصر
مش��اهده می شود بدهد .درحالی که ،علوم وارداتی س��کوالر ،توسعه طلب هستند و این
توسعه طلبی که در چارچوب عقالنیت مدرن صورتی صرف ًا دنیوی دارد ،با اسالمیت نظام
ما و اهداف بلند تمدنی ای که به دنبال آن هستیم ،ناسازگار است.
بنابراین حفظ ظواهر برای تحقق دانشگاه اسالمی از منظر امام صادق (ع) ،به تنهایی کافی
نیست .چیزی که برای دانشگاه اسالمی از منظر ایشان در درجه اول مهم است ،بعد باطنی
و محتوایی آن اس��ت که حاکمیت بینش و منش اس�لامی بر افراد آن حاکم است و نگرش
به قضایا یک نگرش الهی است .عنصر محوری دانشگاه ،علم است .اگر علم اسالمی شد،
دانشگاه هم اسالمی می شود .آیت اهلل جوادی آملی در نقد این تلقی می فرمایند :اسالمی
کردن دانش��گاه ها به آن نیس��ت که مظاهر و برنامه های اسالمی و دینی به محیط و فضای
دانشگاه ها وارد کنیم ....اسالمی کردن علوم در گرو تغییر اساسی در نگاه به علم و طبیعت
و تدوین متون درس��ی س��رآمد و صاعد و هماهنگ دیدن حوزه های معرفتی و بازگشت
طبیعیات به دامن الهیات است.
یک��ی از چالش های اصلی حوزه آموزش عالی وجود نگرش مادی اس��تاد و ش��اگرد به
مقوله تدریس و آموزش اس��ت .برخی اوقات افراد تنها صرف گرفتن مدرک وارد چرخه
آموزش عالی میش��وند ،این در حالی است که مکتب تربیتی امام صادق(ع) کسب علم را
زمینه س��از زهد و تقوای الهی می داند؛ مولفه هایی که فضای آموزش��ی دانشگاه امروز از
آن بی بهره است.
 )3خروجی دانشگاه اسالمی از منظر امام صادق(ع)
رهبر معظم انقالب بارها تاکید کردهاند که فرقی بین حوزه و دانش��گاه نیس��ت و دانشگاه
خروجیاش مانند حوزه باید معنوی و مذهبی باش��د .خروجی دانش��گاه اسالمی از منظر
امام صادق (ع) بايد انس��انهای فاضل و شايس��ته باشد .افراد باید آزاد باشند تا با فرهنگ
س��ازی غیر مستقیم خودش��ان صراط مس��تقیم را برگزینند و یکی از دالیل اینکه خداوند
متعال غیبت را گناه کبیره اعالم کرده این اس��ت که نمیخواهد بندهاش به زور و به خاطر
ترس از آبروریزی گناه را ترک کند بلکه میخواهد انسان خود به این نتیجه برسد که گناه
نکند .امام صادق اهل عمل بودند و خروجی این دانش��گاه مبارزه با همه جریانات فکری
بود تا عقاید باطل را بکوبد و اندیش��ه های منحرف را اصالح کند و عقاید ناب اس�لامی
را به تش��نگان حقیقت هدیه نماید .در صدر اس�لام خالفت را از امیرالمؤمنین(ع) غصب
کردند ،و از نظر فرهنگی نقل حدیث را منع کردند ،و جمله «حسبنا کتاب اهلل» را گفتند و
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به این دلیل روایت و نقل روایت یک جرم ش��د .امام صادق(ع) در زمانی که منع حدیث
شده بود فرصت پیدا کردند تا آتشفشانی از احادیث را وارد مکتب تشیع کردند.
شاهکار امام صادق(ع) مبارزه با  70هزار حدیث و روایت جعلی و تخریبی ایجاد شده در
زمان معاویه علیه امام علی(ع) و ائمه اطهار بود .باید شخصیت امام جعفر صادق(ع) با علم
و قدرت به مردم معرفی شود که معرف معصوم ،علم معصوم است و علم ائمه اطهار(ع)،
علم پروردگار متعال اس��ت و از طریق این علم وس��یع و نافذ است که امام بر اسرار جهان
آگاهی کامل دارد .برخالف عقیده عده ای که ظهور شیعه در ایران را از طریق صفویه می
دانند ،باید گفت که عالقه و محبت ایرانیان به اهل بیت(ع) باعث شد تا شیعه در زمان امام
جعفر صادق(ع) در ایران گسترش یابد .شیعه همواره این حصر و این تحریمها را داشته
اس��ت و ما باید بهای این تفکرمان را بدهیم ،پس از اینکه دانش��گاه امام صادق(ع) رونق
گرفت دانش��گاه ایش��ان را خراب کردند ،اکنون هم وهابیت در مدینه و عربستان به مبارزه
با تفکر شیعه پرداخته است .شیعه همواره در غربت و سختی بوده است و در طول تاریخ
رفاه نداشته است ،امام صادق(ع) در بیانی فرمودند که از ما اهلبیت(ع) نیست مگر این که
یا شهید یا مسموم میشود و امام صادق(ع) خود از این فرموده استثنا نبودند.
تاسیس بزرگترین دانشگاه اسالمی:
اولین دانشگاه اسالمی را امام محمد باقر(ع) در دورانی که بنی امیه و بنی عباس در جنگ
بودن��د در مدینه تأس��یس کردند .و ام��ام جعفر صادق (ع) از فرصت اس��تفاده کرد و آنرا
گسترش داد و بزرگترین دانشگاه اسالمی شد .امام صادق هم دانشجو مرد و هم دانشجوی
زن داشت و برنامه های دانشگاه اسالمی امام صادق (ع) عبارت بودند از:
1ـ دعوت به والیت پذیری
بزرگ ترین ظلمی که بعد از رحلت پیامبراس�لام (ص) نس��بت به جهان اسالم و بشریّت
شد ،این بود که امامت و والیت را از مسیر حق منحرف کردند .کم کم کار به جایی رسید
که از زمان معاویه آن را به س��لطنت تبدیل نمودند و مردم را چون بردگان به خدمت می
گرفتند.
آنان می خواس��تند که دیگر از امامت و جانش��ینی خاتم پیامبران و رهبری حقیقی و دینی
اثری نماند .وقتی نوبت به امامت امام صادق (ع) رسید در مناسبت های گوناگون با بیانات
شیوای خود ،اهمیت این مسأله را بیان فرمود.
«عیس��ی بن س��ری» می گوید :به امام صادق (ع) عرض کردم پایه هایی که دین اس�لام
بر آن بنا ش��ده اس��ت ،به من بفرما .آن حضرت فرمود« :گواهی به یگانگی خداوند و این
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که محمد(ص) رس��ول و فرستاده اوس��ت :اقرار نمودن به آن چه از جانب خداوند آورده
(قرآن) و والیتی که خداوند به آن امر فرموده و آن والیت آل محمد است».
یکی از انتظارات واقعی امام صادق (ع) از ش��یعیان واقعی این اس��ت که نس��بت به امامان
خویش معرفت و ش��ناخت داشته باشند و با دل و جان والیت آن ها را بپذیرند نه این که
فقط مدّ عی والیت مداری باش��ند ،آن حضرت با تبیین عالیم و نش��انه ها ،والیت پذیران
اصلی را از غیر اصلی جدا نموده به طوری که می فرماید« :ش��یعیان س��ه دس��ته هس��تند:
گروهی به وس��یله ما زینت می یابند و ما را وس��یله ع ّزت و آبروی خویش قرار می دهند،
گروه��ی ما را وس��یله درآمد زندگی دنیایی خویش ق��رار داده و از این طریق زندگی می
کنند و گروهی از ما و به سوی ما هستند با امنیت ما آرامش می یابند و با ترس ما ترسان
هس��تند ،در برابر جفاکاران خودنمایی ندارند ،اگر پنهان باش��ند کسی سراغ آن ها را نمی
گیرد و اگر آشکار باشند به آن ها اعتنا نمی شوند .گروه سوم به حقیقت شیعیان واقعی و
راهنمایان مردم هستند».
مکرر به والیت پذیری و امام شناس��ی در مکتب
امام صادق(ع) عالوه بر س��فارش های ّ
تربیتی خویش ،ش��یعیان والی��ی تربیت نمود و آنان را والیت مدار ب��ار می آورد .در این
زمینه داستان «عبداهلل بن یعفور» یکی از شیعیان با اخالص و فداکار که در پذیرش والیت
ائمه اطهار (ع) اسوه ای کامل و نمونه ای بارز برای تمامی شیعیان می باشد ،قابل تأ ّمل و
دقت است او با همه عظمت علمی و موقعیت اجتماعی در برابر فرمان امام خویش تسلیم
محض بود.
2ـ استناد به قرآن
جایگاه و نقش ائمه اطهار (ع) در ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی به ویژه تفسیر قرآن کریم،
نقش کلیدی و اساس��ی در تبیین حقایق قرآنی اس��ت .با اندکی تأ ّمل در زندگانی حضرت
امام جعفر صادق (ع) روش��ن می ش��ود که قرآن در سیره و سخن آن امام بزرگوار جایگاه
روزمره خود را با آیات قرآن آن چن��ان آمیخته بود که در تمام
وی��ژه ای داش��ته و زندگی
ّ
ابعاد پرتو افشانی می کرد.
آن حضرت با حالت ملکوتی خاصی آیات قرآن را در نماز تالوت می کرد ،به طوری که
از حالت عادی خارج می ش��د .روزی یکی از حاضران از او پرسید :این چه حالی بود که
به شما دست داد؟ فرمود« :پیوسته آیات قرآن را تکرار کردم تا این که به حالتی رسیدم که
گویی آن آیات را به طور مستقیم از زبان نازل کننده اش می شنیدم».
 -3امر به معروف و نهی از منکر
«مس��عدة بن صدقه» می گوید :شنیدم که از امام صادق (ع) پرسیده شد :آیا امر به معروف
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و نهی منکر بر تمام مردم واجب است؟ حضرت فرمود :خیر! به حضرت عرض شد چرا؟
فرمود :بر کس��ی واجب اس��ت که توانمند ،دارای جایگاه علمی و عالم به معروف و منکر
باش��د و بر انسان ناتوان واجب نیس��ت ،دلیل آن قرآن کریم است که می فرماید« :و لتکن
منک��م ا ّم ٌة یدْ عون الی الخی��ر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر؛ باید از میان ش��ما
گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند».
تعبیر (منْکم) عده ای خاص را بیان می کند ،نه عموم مردم را چنان که در این آیه شریفه
قوم موسی ا ّم ٌة یهدون بالحقّ و به یعدلون ؛ و برخی از قوم موسی به راه
آمده است« :و من ْ
حق هدایت می کنند و به آن باز می گردند ».یعنی عده ای از قوم موس��ی به حق هدایت
می کنند نه همه .در این جا امام صادق (ع) به حرف «من» در (منکم) و (من قوم موسی)
استدالل کرد که امر به معروف و نهی از منکر بر همه افراد واجب نیست ،بلکه بر کسانی
که توانایی و آگاهی نسبت به معروف و منکر داشته باشند ،واجب است.
4ـ شکوفایی علم فقه
امام صادق (ع) در پرورش و ش��کوفایی علم فق��ه تالش فراوان می کرد ،بنابراین عظمت
علمی آن امام بزرگوار در این علم در اوج قرار دارد و ش��اگردان بی ش��ماری را در زمینه
فقه و نشر آن تربیت نموده است.
در عل��م فقه بهترین نظریات را ارائه نموده که هم اکن��ون روایات فقهی او در کتب اربعه
(تهذیب و استبصار شیخ طوسی ،کافی کلینی و من الیحضره الفقیه شیخ صدوق ،گردآوری
شده است و شاگردانی همچون «جمیل بن دراج»« ،عبداهلل بن مسکان»« ،ح ّماد بن عثمان»
و ...در فقه تحویل جامعه اسالمی داده است.
آن حضرت برای حل مش��کالت جامعه در عصر غیبت می اندیشید و برای مردم مسلمان
حجت خدا ندارند ،تقلید و پیروی از مجتهدان
که از امام خود دور هس��تند و دسترسی به ّ
و فقهای جامع الشرایط را سفارش می کرد.
امام صادق (ع) در مورد ش��رایط یک فقیه کامل و جایگاه او می فرمود« :هر کس از میان
شما حدیث ما را روایت و در حالل و حرام ما دقت کند و احکام ما رابشناسد ،پس باید
او را به عنوان حاکم شرع و مجتهد پذیرفت و هرگاه طبق نظر ما حکم کند و کسی آن را
نپذیرد بدرس��تی (رد کننده) حکم خدا را س��بک شمرده و فرمان ما را رد کرده است و هر
کس فرمان ما را رد کند فرمان خدا را رد کرده است».
5ـ نشر علم حدیث
آثار به جای مانده در زمینه حدیث از امام صادق (ع) بیش تر از سایر معصومین (ع) است.
هیچ کتاب فقهی ،حدیثی و تفسیری شیعه نمی تواند از کالم امام صادق (ع) خالی باشد.
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امام صادق (ع) در حوزه علم حدیث و آیات االحکام بیش ترین فرصت را یافت و توسط
چهار هزار نفر از شاگردان خود ،تفکرات شیعی رادر دورترین نقاط جهان منتشر نمود.
هر یک از شاگردان آن حضرت نیز خدمات بزرگ فرهنگی و علمی را در مناطق مختلف
عهده دار شد و حتی رهبران برجسته اهل سنّت در عرصه حدیث از محضر آن گرامی بهره
مند شده اند :به طوری که ابوحنیفه بارها می گفت« :اگر آن دو سال که نزد امام صادق (ع)
درس خواندم نبود ،من هالک می شدم».
6ـ کشف علم شیمی
یکی از علومی که از محضر پیش��وای شش��م نش��أت گرفته و بعدا ً در سایر مناطق رشد و
توسعه یافت« ،علم شیمی» است.
از آن جایی که امام صادق (ع )هر دانشی را به اهل آن می آموخت و شایستگی و استعداد
افراد را معیار تعلیم علوم قرار می داد ،علم ش��یمی را به ش��اگرد شایس��ته و ممتاز خود،
«جابربن حیّان کوفی» آموخت.
او در این علم مهارت یافت و به پدر ش��یمی موس��وم گردید .جابربن حیّان چنان در این
عرصه درخش��ید و تعالیم صادق آل محمد(ع) را به دنیا عرضه کرد که پیش��رفت علوم و
تکنولوژی جهان غرب امروزه مدیون اندیشه های اوست.
امروزه تألیفات جابربن حیّان در کتابخانه های مهم دنیا نگهداری می ش��ود .نس��خه ای از
کتاب «الخواص الکبیر» در موزه انگلستان و نسخه ای از کتاب «االحجار» در کتابخانه ملی
پاریس موجود است .
معروف ترین کتاب وی« ،مجموعه کامل اس��رار طبیعت» اس��ت که بار اول در سال 1490
میالدی به چاپ رس��ید و در س��ال  1668میالدی به انگلیس��ی و در سال  1672به فرانسه
ترجمه شد او همه این مهارت ها و فنون را از محضر حضرت صادق (ع) به دست آورد.
7ـ نشر آثار جاویدان
شاگردان حوزه شیعی آن حضرت آثار گران بهایی را از خود آن بزرگوار نقل نموده اند و
یا خود تألیف کرده اند .برخی از کتاب های منس��وب به حضرت امام صادق (ع) به شرح
زیر است:
1ـ کتاب «التوحید» که آن حضرت امال کرد و ّ
مفضل بن عمر آن را تحریر نمود.
2ـ «رسال ٌة فی وجوه معایش العباد» که در زمینه انواع شغل ها ،تجارت و صنعت می باشد.
3ـ «رسال ٌة فی الغنائم» که پاسخ های آن حضرت پیرامون خمس و غنایم است.
4ـ «الجعفریّات» که مجموعه روایاتی اس��ت به ترتیب ابواب فقه که امام کاظم (ع) آن را
نقل نموده است.
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5ـ «نث��ر ال��درر» صحیفه ای اس��ت در کلمات قصار آن حضرت(ع) ک��ه گویا به صورت
حرانی» آن را در کتاب «تحف العقول» یک جا آورده
مجموعه ای واحد بوده و «ابن شعبه ّ
است.
6ـ «رسالة االمام الی اصحابه» که راهنمایی برای سلوک یارانش می باشد.
7ـ «الرسالة االهوازیّه» که در پاسخ والی اهواز نوشته شده است.
الحج» که «ابان بن عبدالملک» آن را نقل کرده است.
8ـ «کتاب
ّ
به جز این ها نوشته های دیگری نیز به آن حضرت منسوب است.
 8ـ تشویق به ّ
تفکر
پیش��رفتهای جوامع و افراد بر اثر بهره وری از ت��وان عقل و ّ
تفکر و قدرت عمل و تالش
اس��ت .پیامبران ،امامان و بندگان صالح خدا همگ��ی اهل فکر و تع ّقل بوده اند .در منزلت
اب��وذر غفاری امام صادق(ع) فرمود« :کان اکثر عبادة اب��ی ذ ٍّر ّ
التفکر و االعتبار؛ بیش ترین
عبادت ابوذر ،اندیشه و عبرت اندوزی بود».
ام��ام صادق(ع) در س��یره رفتاری و عملی خود برای اندیش��ه و ّ
تفکر ارزش واالیی قایل
هس��ت و زیباترین و رساترین س��خنان را درباره ارزش تع ّقل و ّ
تفکر در مسائل دینی بیان
فرموده است.
الرجل منهم اذا لم یس��تغن
آن حضرت می فرماید« :ال خیر فی من الیتف ّقه من اصحابنا .انّ ّ
الیعلم ؛ از دوس��تان ما
بفقهه احتاج الیهم فاذا احتاج الیهم ادخلو ُه فی باب ضاللتهم و هو
ُ
کس��ی که در دین خود اندیش��ه و تف ّقه نکند ،ارزش ندارد .اگر یکی از دوستان ما در دین
خود تف ّقه نکند و به مس��ایل و احکام آن آش��نا نباشد ،به دیگران (مخالفین ما) محتاج می
ش��ود ،هر گاه به آن ها نیاز پیدا کرد ،آنان او را در خط انحراف و گمراهی قرار می دهند
در حالی که خودش نمی داند».
ضرورت یادگیری احکام دینی در منظر پیش��وای شش��م آن قدر مهم است که می فرماید:
«اگر به جوانی از جوانان شیعه برخورد نمایم که در دین تف ّقه نمی کند ،او را تأدیب خواهم
کرد».
9ـ بهره گیری از افراد توانا
ششمین اختر تابناک آسمان والیت و امامت با ارزیابی قابلیّت ها و توانمندی های شاگردان
خود ،برخی از آن ها را برای پاس��خ به س��ؤاالت و گفتگوهای علمی پرورش داده بود .به
عنوان مثال در مباحث کالم و مباحث اعتقادی به ویژه مسائل امامت ،افراد ممتاز و برگزیده
ای همچون «هشام بن سالم»« ،هشام بن حکم»« ،حمران بن اعین» و ...را تربیت کرده و به
موقع از آن ها استفاده می کرد.
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«یونس بن یعقوب» می گوید :نزد امام صادق (ع) بودم که مردی از سرزمین شام به دیدن
آن حضرت آمد و اظهار داش��ت که من مردی هستم صاحب فقه و کالم ،اکنون آمده ام تا
ب��ا یارانت بحث و گفتگو کنم :حضرت فرمود :ای��ن علم کالمی که تو درباره آن صحبت
می کنی از کالم رس��ول خداس��ت یا س��اخته ذهن خودت است؟ مرد گفت :بخشی از آن
کالم پیامبر(ص) است و بخشی از آن کالم خودم .امام فرمود :پس تو شریک رسول خدا
هس��تی؟ گفت :نه ،حضرت فرمود :پس به تو وحی رس��یده است؟ گفت :نه ،اینجا بود که
ام��ام ص��ادق (ع) به من روی کرد و فرمود :ای یونس! این مردی اس��ت که پیش از آن که
سخن بگوید ،خود را محکوم کرده است .سپس فرمود :ای یونس! اگر کالم می دانستی با
او مناظره می کردی! اکنون بیرون رو و ببین چه کس��انی از صاحبان کالم را پیدا می کنی،
آن ها را نزد من بیاور .یونس می گوید :بیرون رفتم و تعدادی از متکلمین همچون :حمران
بن اعین  ،هش��ام بن س��الم ،قیس بن ماصر و ...را دیدم .آن ها را به حضور امام بردم و آن
حضرت دستور داد تا با مرد شامی مناظره کنند .آن ها هر کدام با مرد شامی بحث و گفتگو
کردند و بر او در زمینه ی علم کالم غالب گشتند.
10ـ دعوت به پیروی از اخالق حسنه
خاصی اختصاص ندارد .به
نیاز به اخالق حسنه یک نیاز بشری و انسانی است و به جامعه ّ
همین جهت پیامبر اکرم(ص) فرمود« :اگر انس��ان بداند چه چیزی برای او در اخالق نیک
وجود دارد ،حتم ًا متوجه می شود که او به داشتن اخالق نیکو نیازمند است».
حسن خلق آن قدر عظمت و ارزش دارد که هر کسی به عمق و ژرفای آن نمی رسد و به
سن الخُ لق الاّ فی
هرکس عنایت نمی ش��ود ،چنان که امام صادق (ع) فرمود« :وال یکون ُح ُ
ّ
صفی و ال یعلم ما فی حقیقة ُحسن الخُ لق الاّ اللهّ تعالی؛ و حسن خلق یافت نمی
ولی و
ٍّ
کل ٍّ
شود مگر در وجود دوستان و برگزیدگان خداوند و آن چه در حقیقت خلق نیکوست ،جز
خداوند متعال کسی نمی داند».
رئیس مکتب جعفری نه تنها به بیان اهمیت و ارزش اخالق بس��نده نکرده ،بلکه در س��یره
خود برای ثمر بخش بودن آن در جامعه به بیان موارد و مصداق های عینی آن نیز پرداخته
اس��ت تا مس��أله مذکور ملموس تر و محس��وس تر ش��ود .از آن حضرت در مورد مکارم
«العفو ع ّمن ظلمک وصل ُة من قطعک و اعطا ُء من حرمک و ُ
قول
اخالق سؤال شد ،فرمود:
ُ
الحقّ و لو علی نفسک؛گذش��ت از کس��ی که به تو ستم روا داشته است و ارتباط داشتن با
کسی که با تو قطع رابطه کرده است و عطا نمودن به کسی که تو را محروم ساخته و گفتن
سخن حق هر چند به ضرر تو باشد».
آن حضرت در ادامه این موضوع به ثمرات و فواید اخالق نیک اش��اره نموده اس��ت و می

الرزق؛ خوی نیک باعث افزایش روزی می شود».
«ح ُ
فرمایدُ :
سن الخُ لق یزیدُ فی ّ
در روایتی دیگر ش��یعیان را به خوش رفتاری با خانواده س��فارش نموده و آن را موجب
حس��ن ب ِ ُّر ُه فی اهل بیته زید فی عمرهِ؛ هر
طوالنی ش��دن عمر می داند و می فرماید« :من ُ
کس با خانواده خود ،خوش رفتاری کند ،عمرش طوالنی می شود».
هم چنین رعایت اصول اخالقی و توجه به آداب انسانی و خوش برخوردی را از ویژگی
های مکتب تش��یّع دانس��ته و آن را بر شیعیان راستین الزم شمرده و بر اجتناب از بدخلقی
تأکید نموده است.
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نقش استادان در دانشگاه اسالمی از منظر امام صادق(ع)
آنچه که بيش��تر مورد مطلوب ما در اين مقاله ميباش��د همين بحث اس��ت .ش��اخصه های
دانش��گاه در سه حوزه مختلف و مرتبط قابل تعریف و تحلیل است.این سه حوزه ،شامل
نیروی انس��انی ،نظام اداری و آموزشی و محتوای آموزش��ی دانشگاه هاست .در این میان
حوزه نیروی انس��انی نقش مهمتری دارد .حوزه نیروی انسانی ،خود به سه گروه استادان،
کارکنان و دانش��جویان دانش��گاه تقسیم می ش��ود .در این میان نقش استادان پر رنگ تر و
موثرتر است .تنها ارتباط استاد با دانشجويان تدريس است ،پس هر آنچه استاد بخواهد از
اين طريق انجام مي شود ،يعني تعليم و تربيت با تدريس انجام مي شود .تدريس هنرمندي
و نقش آفريني است ،که استاد مي تواند در آن با اخالق حرفه اي ،افزايش روابط اجتماعي
و مشارکت پذيري ،باعث تربيت متخصصاني شود که ضمن اينکه تسلط کافي در تخصص
داشته باشند تربيت هم داشته باشند چرا که انسان خليفه اهلل است.
پس ارائه درس��های جام��ع از مذهب جعفری برای اس��تادان میتواند ما را در رس��یدن به
دانشگاه اسالمی از منظر امام صادق (ع) یاری کند.
الف) اخالص
به معنی پاک کردن درون از مالحظه غیر خدا در عبادت اس��ت .در دانش��گاه امام صادق
(ع) تعلیم و تعلم با نیت غیر الهی مذموم دانس��ته ش��ده و عاقبت آن آتش دوزخ برشمرده
شده است .تأکید بر اخالص از آن جهت است که علم آموزی به شرط داشتن اخالص از
افضل عبادات است .در حديثي امام صادق(ع) فرمودندَ « :من تَ َع َّل َم للهّ ع ّز و ّ
جل و َع ِم َل للهّ
ِ
السماوات عظيما» .هر كس بابي از دانش را براي خدا فرا گيرد
و َع َّل َم للهّ ُد ِع َي في
ملكوت ّ
و براي او به آن عمل كند و آن را به جهت كسب رضاي الهي به ديگران نيز بياموزاند ،در
ملكوت آسمانها به عنوان شخصي بزرگ خوانده ميشود.

ب) تواضع:
معاویه بن وهب از امام صادق (ع) روایت کرده اس��ت که فرمودند :تواضعوا لمن تعلمونه
العلم و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم؛ نسبت به کسی که به او علم می آموزید و نسبت به
کسی که از او علم می آموزید ،تواضع کنید.
ج) حلم و بردباری:
از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمودند :اطلبوا العلم و تزینوا معه بالحلم و الوقار؛
در پی کسب علم باشید و آن را با بردباری و وقار زینت دهید.
د) سکوت:
از نشانه های دانشمند سکوت است بدین معنی که هر سخنی به زبان نمی آورد و به موقع
و به اندازه سخن میگوید از امام صادق روایت شده است :با سکوت( ،یعنی با عمل) مردم
را به سوی ما دعوت کنید.

ه) .خود ارزیابی
در دانش��گاه اس�لامی از منظر امام صادق (ع) به این آیه از قرآن توجه خاص میش��ود که
خداوند می فرماید :ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا پروا دارید و هر کس باید بنگرد
که برای فردای خود چه از پیش فرستاده است و از خدا بترسید ،در حقیقت خدا به آنچه
می کنید آگاه است(.حشر )18
آری در این دانش��گاه باید هر روز باید محاس��به کنیم که اگر کار نیک انجام شده بر شکر
خود افزوده و اگر گناهی مرتکب استغفار کنیم.
ی) نگاه عادالنه به جویندگان دانش:
ام��ام صادق در تفس��یر آیه ی  :وال تصعر خدک للناس؛ نگاه یکس��ان ب��ه عالقه مندان به
فراگیری را به عنوان یکی از اصول تعلیم و تربیت برش��مرده و فرمودند :همه ی مردم در
دانش آموختن  ،باید نزد تو یکسان باشند.
البته خوش خلقی و مالیمت استاد نیز از شاخصه های اخالقی این دانشگاه اسالمی است
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و) عدم بخل در انتقال علم:
امام صادق(ع) فرمودند :در کتاب علی(ع) دیدم که خداوند پیش از اینکه از جاهالن عهد
بگیرد که علم بیاموزند ،از عالمان پیمان گرفت که علم را به جاهالن بذل کنند.
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تا آنجا که پیامبر خودش��ان را معلمی آسان گیر معرفی فرمودند :خداوند مرا نفرستاد تا بر
خود و دیگران سخت گیری کنم؛بلکه مرا به عنوان معلمی آسان گیر مبعوث کرد.
از نظر امام صادق (ع) در دانش��گاه اس�لامی ،یک استاد خوب باید ویژگیهایی داشته باشد
که مهمترین آنها عبارتند از :شاگرد پروری ،احترام به دانشجو ،مربی بودن و نقش موثر در
تربیت اخالقی دانشجو داشتن ،شاخص بودن از نظر علمی ،شاخص بودن از نظر اخالقی
و ....
برخورده��ای آن حضرت با گروه های دگر اندیش س��ازنده و آموزن��ده بود .هنگامی که
مفض��ل علیه زندیقی ،عتاب آمیز صحبت کرد ،آن زندیق نتوانس��ت تعجب خود را پنهان
کند و گفت گمان نمی برم ش��ما از حلقه ش��اگردان جعفر صادق باشید چه این که ایشان
رفتاری بس مالیم تر و خوشایندتر از این جوش و خروش شما دارد.
آن حضرت که با مخالفان این نوع برخورد کریمانه را دارد ،به یقین با اصحاب و شاگردان
خاص خویش ،رفتاری واالتر از این خواهد داشت .او سال ها بر کرسی درس و منبر پیامبر
صلی اهلل علیه وآله قرار گرفت و هزاران شاگرد را در مکتب خود تربیت کرد.
س��لوک علمی این اس��تاد بزرگ ،طی این سی وچند سال ،برخورد شایسته یک استاد را با
ش��اگردان خود به زیباترین وجه ترس��یم می کند و ما در این مج��ال کوتاه به چند عنوان
مختصر اشاره میکنیم:
الف :تشویق و تکریم شاگردان
تاریخ پربار زندگی امام صادق علیه السالم نشان می دهد که آن حضرت ،چه در حضور و
چه در غیاب یاران و شاگردان شایسته خود ،نسبت به آنان ،تعبیرات زیبایی دارد که نشانگر
ِ
تش��ویق آن ها و احترام به آنان اس��ت .بعنوان مثال ابان بن تغلب می گوید :از پدرم شنیدم
که می گفت :به اتفاق پدرم خدمت امام صادق علیه الس�لام رس��یدیم .همین که نگاه امام
به پدرم افتاد ،دس��تور داد بالش برای پدرم نهادند و با پدرم مصافحه و معانقه کرد و به او
خوشامد گفت و یا هشام بن محمدالسائب الکلبی که امام علیه السالم نسبت به او بسیار
عنایت داش��ت به گونه ای که هر گاه بر حضرت وارد می ش��د ،امام صادق علیه السالم او
را نزد خود می نشاند و با او با گشاده رویی و نشاط سخن می گفت.
ب :اُنس با شاگردان
منظور از انس با ش��اگردان ،مراوده ،دید و بازدید و ش��رکت در مجالس آن ها اس��ت .به
این معنی که آن حضرت دیدار با ایش��ان را دوس��ت می داشته و دوری آنان باعث دلتنگی
حضرت می شد.غبس��ه می گوید :از امام صادق علیه الس�لام شنیدم که می فرمود :من از
دست مردم مدینه و تنهایی خودم به خدا شکایت می کنم تا این که شما بر ما وارد شوید
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و از ورود ش��ما ش��ادمان می ش��وم و خطاب به ابوحمزه می گفت :ای ابوحمزه از دیدار
ش��ما آرام می ش��وم .و یا زمانی که عقبة بن خالد ،معلی بن خنیس و عثمان بن عمران بر
حضرت صادق علیه الس�لام وارد شدند ،حضرت فرمود :خوش آمدید ،خوش آمدید؛ ای
کسانی که ما را دوست دارند و ما آن ها را دوست داریم .و سپس فرمودَ :جعلکم اللهّ َم َعنا
الدنیا و آالخرة.
فی ُّ
ج :میدان دادن برای سخن گفتن
گاهی اصحاب و ش��اگردان امام صادق علیه الس�لام در محضر شریف آن امام همام ،لب
به س��خن نمی گش��ودند؛ نخست به این دلیل که هیبت معنوی امام جرأت سخن گفتن در
محضر ایشان را از حاضرین سلب می کرد ،دیگر این که سخن گفتن در محضر ایشان را
نوعی خالف نزاکت به حس��اب می آوردن��د .در چنین اوضاع و احوالی حضرت خودش
دس��تور به مناظره می دادند و راضی نمی ش��دند که هیبت ایشان و ادب دوستان ،از کسی
سلب جرأت نماید .لذا در محفلی که مناظره و گفتگو بود ،دیدند حمران بن اعین ساکت
اس��ت .حضرت س��ؤال کردند که چرا سخن نمی گویی؟ حمران گفت :سرور من ،سوگند
یاده کرده ام که در مجلسی که شما حضور دارید به خود اجازه سخن گفتن ندهم .حضرت
فرمودند :من به تو اجازه دادم ،حال سخن بگو.
د :تقدیر از تالش های علمی
همه شاگردان آن حضرت در راه حفظ آثار اهل بیت علیهم السالم اهتمام می ورزیدند ،اما
برخی از آن ها نقش بیشتری داشتند و درست به همین دلیل ،امام بر خود الزم دیده است
که از تالش های برجس��ته و صادقانه آن ها قدردانی نماید .ایش��ان در حق زرارة و محمد
بن مس��لم و برید بن معاویة و لیث بختری فرمود :اینان از نجبا هس��تند و از امنای الهی به
شمار می آیند ،حالل و حرام خدا را می دانند و اگر اینان نبود آثار نبوت تباه می شد.جلوه
دیگر تقدیر از تالش های علمی؛ ارجاع مردم به ش��اگردان خود اس��ت که در سیره عملی
امام صادق بارها دیده ش��ده اس��ت؛ مثال مردی از ش��ام برای بحث و گفتگو نزد حضرت
آمده بود ،ایش��ان آن شخص را به حمران ارجاع داد ،آن شخص گفت ،من برای مناظره با
شخص شما آمده ام نه حمران ،حضرت فرمود ،اگر بر ایشان ظفر یافتی ،گویا بر من غالب
شده ای .بعد از ختم مناظره ،حضرت از مرد شامی سؤال کرد که حمران را چگونه یافتی؟
گفت :بسیار حاذق و ماهر بود .هر آن چه که پرسیدم ،به خوبی جواب گفت.
ه  :راهنمایی و تذکر
انسان غیر معصوم هر چه دانش داشته باشد و تالش های علمی صادقانه صورت داده باشد
باز هم بی نیاز از منبع فیض نیست که هر از گاهی رو به سوی او آورد و نقاط قوت خود
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را از زب��ان او بش��نود و بر ضعف های خود وق��وف یابد تا در صدد رفع آن ها برآید .امام
صادق علیه الس�لام با هدف توانمندساختن شاگردان ،نقاط ضعف و قوت آنان را گوشزد
می کرد .به حمران می گفت :در بحث ،س��خنی را دنبال می کنی و به نتیجه می رس��انی.
به هش��ام بن س��الم فرمود :می خواهی بحث را دنبال کنی و به نتیجه برس��انی اما توانایی
نداری .به احول فرمود :در بحث و مناظره قیاس بسیار می آوری و باطل را به باطل جواب
می دهی .به قیس فرمود :در گفتگو به حق نزدیک می ش��وی اما از اخبار و احادیث نبوی
فاصله می گیری و حق را به باطل می آمیزی ،اما بدان که سخن حق هر چند کم باشد تو
را از باطل ،بسیار بی نیاز خواهد کرد .به هشام بن حکم فرمود :تو در بحث پیش می روی
همین که می خواهی به زمین بخوری دوباره پرواز می کنی و کسی همانند تو باید با مردم
شفاعت یاریگر تو خواهد بود.
سخن بگوید .از لغزش بپرهیز که امداد و
ْ
و :ابراز خشم از اسائه ادب به شاگردان
کسانی از کوفه به محضر شریف حضرت رسیدند و از کسانی چون برید و زرارة و محمد
بن مس��لم عیب جویی کردند ،حضرت به آن ه��ا فرمود :ای گروه عیب جو و هرکس که
همفکر شماس��ت! خدا روح ش��ما را پاک نگرداند .شما از کسانی عیب می گویید که امین
خدا بر حالل و حرام دین ش��ما هستند .آنان ستارگان شیعیانم هستند ،چه زنده باشند چه
مرده .اینان یاد پدرم را زنده کرده اند .راوی می گوید :س��پس حضرت از ش��دت ناراحتی
گریه کردند و آن گاه اضافه کردند :آنان کس��انی هس��تند که مش��مول صلوات و رحمت
خداوند می باشند ،چه زنده باشند و چه مرده.
ز :تأثر از فوت یاران
زمانی که خبر رحلت ابان بن تغلب به حضرت رس��ید ،بر او رحمت فرستاد و سوگند یاد
کرد که مرگ ابان دل مرا به درد آورده اس��ت .و یا عبدالملک بن اعین ش��یبانی کوفی ،که
یکی از یاران باوفا و از شاگردان امام صادق علیه السالم بود .ایشان در مدینه از دنیا رفت،
حضرت در حق ایشان دعا کرد :خدایا! او را در روز قیامت جزو ثقل محمد صلی اهلل علیه
وآل��ه قرار ده ،چه ای��ن که او در نزد ما از بهترین بندگانت بود .س��پس با جمعی دیگر به
زیارت قبر او رفت و در کنار تربتش بر او رحمت فرستاد
نتیجه سخن:
اس��اتيد دانش��گاه ميتوانند به عنوان يک الگويي که چهرهاي مقبول بين دانشجويان دارند
معرفي شوند .معموال دانشجويان در محيط دانشگاه بيشتر از دو قشر تاثير ميپذيرند :دوستان
و اساتيد .اين تاثير پذيري نه فقط در امور مذهبي بلکه در امور سياسي و يا اجتماعي هم،
چنين ميباشد .دانشجويان اساتيد خود را به عنوان فردي که گرم و سرد روزگار را چشيده

منابع
 -1طالبان ،محمدرضا(« ،)1377س��نجش دينداري جوانان» .نمايه پژوهش .شمارههاي 7و
 ،9تهران.پژوهشهاي فرهنگ .و انديشه اسالمي.
 -2طبرسی ،ابولفضل علی( ،)1385مشکاه االنوار ،نجف ،مکتبه الحیدریه ،چ دوم
 -3فض��ل الهی ،س��یف اهلل و محم��د تقی ح��اج ابراهیم��ی( »،)1389راهکارهای عملی
ش��دن دانشگاهها با رویکردی به دیدگاه اس��تادان دروس معارف اسالمی» ،معرفت  ،سال
نوزدهم،ش157
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اس��ت و مطالعات زيادي داش��ته و تجربيات زيادي در عمر خود کسب کرده ،ميشناسند و
در پيش خود اعمال و رفتارشان را تقريب ًا منطقي و علمي ميدانند ،که احتمال اشتباه در آن
خيلي کم وجود دارد ،حتي نگاه اس��تاد به دانشجو مهم است ،زيرا دانشجو انتظار دارد که
اس��تاد دست آنها را بگيرد ،نه اينکه آنها را مسخره کند .بنابراين اخالق و رفتار بسياري از
اساتيد که بيشتر هم در بين دانشجويان سرشناستر هستند خيلي ميتواند در باشکوه تر شدن
مس��ائل فرهنگی دانشگاه کمک کند ..دانشگاه اسالمي رسالت بزرگ تربيتي بر عهده دارد.
با توجه به اينکه دانشجويان يادگيري پنهان نيز دارند از همه جهات ،از اخالق پسنديده و
اسالمي  ،از نحوه پوشش  ،نحوه لباس و موارد ديگر که حتي استاد براي آن ممکن است
طرحي نداش��ته باشد ،دانش��جويان از اس��تاد خود الگو برداري مي کنند .البته حضور امام
جماعت دانشگاه در تدريس نقش پر رنگي در اين آمار داشته است ،و از آنجا که استادان
گروه معارف تأثير بي نظيري در جذب دانش��جويان به معارف اس�لامی دارند مي توان از
استادان تحصيل کرده حوزه علميه ،که داراي اخالق پسنديده و جوان پسند هستند استفاده
کرد تا سبک زندگی اسالمی را در آنان نهادینه کرد.
امام صادق(ع) طی  34س��ال امامت بابرکتش ش��ور و نشاط علمی و فرهنگی خاصی در
جامعه اس�لامی گس��ترش داد که در تاریخ زندگی بشر کم سابقه بوده است .وی در میدان
مب��ارزه با همه جریانات فکری به مخالفت برخاس��ت تا عقاید باطل را بکوبد و اندیش��ه
های منحرف را اصالح کند و عقاید ناب اس�لامی را به تشنگان حقیقت هدیه نماید .ولی
س��رانجام این بزرگ مرد تاریخ انس��انیت ،مورد خشم دستگاه غاصب عباسی قرار گرفت،
زیرا هرگز منصور را خوش نمی آمد که ش��اهد پیش��رفت علمی و شهرت روزافزون امام
باشد .او ترس آن را داشت که شاید روزی امام (ع) کرسی خالفت را از زیر پایش بیرون
بکشد و حکومتش را واژگون سازد ،بنابراین در پی ضربه زدن به وجود مبارک آن حضرت
بود تا اینکه سرانجام با انگور زهرآگین امام را به شهادت رساند.
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 -4ضياييفرد يدا 1381 ،...نگاهي به نهاد امور تربيتي ،ماهنامه پرورش��ي تربيت ،شماره 7
و  8سال 17ص15
 -5نعيمي  ،جواد  ،1375شوق پرواز ،مشهد انتشارات گوهر سياح ص.64
 -6نشريه حوزه،قم ،دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه ،سر دبير عباس صالحي
 -7طوسي ،ابو جعفر ،استبصار ،تهران ،دارالكتب االسالميه1390 ،
 -8وسائل الشيعه ،شيخ حر عاملي ،ج ،17ص ،167ب  ،35قم ،آل البيت(ع).
 -9االصول المهذبه ،مجتهد تبريزي ،ص ،96ح.13
 -10م��ن ال يحض��ره الفقيه ،ش��يخ صدوق ،ج ،3ص ،341ح ،4208قم ،مؤسس��ه النش��ر
االسالمي1413 ،ق.
 -11الکافي ،کليني ،ج ،1ص ،67تهران ،دارالکتب االسالميه.
 -12بحاراالنوار ،عالمه مجلسي ،ج ،104ص ،405بيروت ،دار احياء التراث العربي؛ اصول
کافي ،ج ،1ص.57
 -13الکافي ،ج ،1ص ،58ح.19
 -14التهذيب ،شيخ طوسي ،ج ،3ص ،177ب  ،14تهران ،دار الکتب االسالميه1365 ،ش.
 -15وسائل الشيعه ،ج ،27ص61؛ بحاراالنوار ،ج ،2ص245؛ سرائر ،ج ،3ص.575
 -16الکافي ،ج ،1ص 67و  ،68ح.10
 -17التوحيد ،شيخ صدوق ،ص ،531قم ،جامعه مدرسين.
 -18هاشم زهی ،نوروز و دیگران()1389؛» سنجش مقایسه ای نگرش مبدعان و دانشگاهیان
به اسالمی سازی دانشگاه در ایران» معرفت در دانشگاه اسالمی ،سال چهاردهم  ،ش(1بهار)

اخالق از دیدگاه امام جعفر صادق علیه السالم
چکیده:
با نگاهي به آموزه هاي وحياني اس�لام از آيات و روايات ،مي توان اين معنا را به دس��ت
آورد كه كس��ب مراتب كمالي ايمان در گرو كس��ب مكارم اخالقي اس��ت .به اين معنا كه
انس��ان در مي��ان رفتارهاي خوب اخالق��ي آن رفتاري كه برتر و نيكوتر از همه اس��ت را
برگزيند و به تعبير قرآن احسن و نيكوتر را انتخاب كرده و متصف و متخلق به آن شود.
تعريف اخالق هرچه باشد ،ضرورت طرح آن در جامعه به صورت مستمر و دائمي بر هيچ
کس پوش��يده نيست .در لزوم طرح آن همين بس که امام علي عليهالسالم فرموده« :ل َ ْو ُکنّا
ب ب ِ َمکارِمِ ا َالْخْ ِ
الق
ال ن َ ْر ُجو َج َّن ًة َوال نَخْ ش��ي نارا ً َوال ثَوابا َوال ِعقابا لَکانَ ينْبَغي لَنا اَنْ نُطال ِ َ
َّجاح؛ اگر ما اميدي به بهشت و ترسي از دوزخ و انتظار ثواب
َفاِنَّها م ِ ّما تَدُ ُّل َع َلي َس��بيلِ الن ِ
و عقاب نميداش��تيم ،شايس��ته بود به س��راغ فضايل اخالقي برويم؛ چرا که آنها راهنماي
رستگاري هستند».
از حديث فوق به خوبي اس��تفاده ميشود که نياز به اخالق يک نياز بشري و انساني است
و به فرد و يا جامعه ديني اختصاص ندارد .به همين جهت پيامبر اکرم صلياهلل عليهوآله
 .1مدرسه ریحانه طلبه سال دوم
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سمیّه رضایی
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تاج اَنْ ُ
يکونَ ل َ ُه خُ ْلقٌ َح َس ٌن؛ اگر
الر ُج ُل مال َ ُه فِي ُح ْس��نِ الْخُ ْل ِق ل َ َعل ِ َم اَنَّه ْ
يح ُ
فرمود«« :ل َ ْو َعل ِ َم َّ
انسان بداند چه چيزي براي او در اخالق نيک وجود دارد ،حتم ًا متوجه ميشود که او نياز
به داشتن اخالق نيکو دارد».
«ج َع َل اهلل ُ ُس ْ��بحان َ ُه َمکارِ َم
همچني��ن آن حضرت صلياهللعليهوآله در جاي ديگر فرمودَ :
ب ا َ َح ِد ُک ْم اَنْ يتَ َم َّس َ
ک بِخُ ْل ٍق ُمت ِ
الق ِ
االخْ ِ
َّصلٍ باهللِ؛ خداوند سبحان
ص َل ًة بَينَ ُه َوب َ َ
ين ِعبادِه ِ َف َح ْس ُ
فضايل اخالقي را وسيله ارتباط ميان خود و بندگانش قرار داد .پس براي شما کافي است
که هر يک از شما دست به اخالقي بزند که او را به خدا پيوند دهد».
 .آنچه در پيش رو داريد ،نگاهي است به اه ّميت و جايگاه اخالق از ديدگاه رئيس مکتب
جعفري ،حضرت صادق عليهالس�لام .اميد اس��ت ره توشهاي باش��د براي همه کساني که
دوست دارند بر اساس اخالق اسالمي رفتار کنند و زينت اهل بيت عليهمالسالم باشند.
کلید واژگان :امام صادق  ،اخالق ،مکارم االخالق ،ثمرات خوش خلقی.
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مقدمه:
برای اخالق که از ريشه «خلق» گرفته شده ،تعريف هاي مختلفي آورده شده است؛ مرحوم
س ُم ْقتَ ِ
نراق��ي رحمه اهلل ميفرمايد« :اَلْخُ ْلقُ َم َل َک ٌة لل ِ َّن ْف ِ
ضي ٌة ل ِ ُصدُ ورِ ا َالْفْعا ِل ب ِ ُس ُ��هول َ ٍة م ِ ْن ُدو ِن
ا ِ ْحتيا ٍج اِلي ف ِ ْک ٍر َور ِوي ٍة؛ خُ لق ،يک حالت نفساني است که موجب ميشود کارها به آساني
و بدون نياز به فکر و دقّت از انسان سربزند».
مرح��وم ع ّ
الم��ه طباطبائي در تعريف علم اخالق ميگويد« :علم اخالق ،فنّي اس��ت که از
ملکات انساني مربوط به نيروهاي نباتي و حيواني و انساني بحث ميکند و فضايل ملکات
را از رذايل آنها جدا و ممتاز ميسازد تا انسان بتواند به واسطه تجلي و اتصاف به فضايل
اخالقي ،س��عادت علمي خود را تکميل نمايد و در نتيجه ،افعال و رفتاري داشته باشد که
موجب س��تايش عموم و مدح جامعه انس��اني گردد .البته آنچه به عنوان هدف علم اخالق
ذکر ش��د ،به عقيده علماي اخالق يونان بوده اس��ت؛ ولي از نظر ما هدف اخالق اسالمي
«اِبْتغاءِ وجه اهلل» [و رسيدن به رضايت خداوندي] است نه رسيدن به مدح و ثناي اجتماعي
و نه [حتّي صرف رسيدن] به فضيلت و کمال انساني».
م��وال محمد صالح مازندراني ،از علماي بزرگ ،درباره ضرورت توجه به اخالق و مباحث
اخالق��ي در جامع��ه ميگويد« :تعجب اس��ت که مردم علم اخالق و عم��ل به آن را ترک
نمودهاند و گمان ميکنند س��عادت اخروي در اعمال ظاهري است و يک دهم آنچه را که
ب��ه پاکي از نجاس��ات ه ّمت ميگمارند ،به تزکيه نفوس توج��ه ندارند .و اين بالي گمراه
کننده است».

اينجاس��ت که مسئوليت عالمان سنگينتر ميشود که بايد هميشه و به صورت مستمر هم
خود از مسائل اخالقي بهره ببرند و هم به عموم جامعه بحثهاي اخالقي را پيوسته گوشزد
کنند .پيامبر اکرم صلي اهللعليهوآله فرمود« :اَالْ ْس�لا ُم ُح ْس ُ��ن الخُ ْل ِق؛ اسالم ،اخالق نيکو
است».
ْ
��ن الْخُ ْل ِ
س ُک ِّل ب ِ ٍّر؛ خوش
««ح ْس ُ
حض��رت علي عليه الس�لام نيز در اين باره فرمودُ :
��ق َرأ ُ
اخالقي ،اساس تمام خوبيها است».
قال :يا َر ُس َ
و در روايت ديگر ميخوانيم« :جا َء َر ُج ٌل اِلي َر ُسو ِل اللهّ ِ م ِ ْن بَينِ يدَ ي ِه َف َ
ول اللهّ ِ ما
ين َف َ
قال ُح ْس ُن الْخُ ْل ِق ،ث ُ َّم اَتا ُه َع ْن يمين ِ ِه َف َ
ين؟ َف َ
قال ُح ْس ُن الُخُ ْل ِق ث ُ َّم اَتا ُه م ِ ْن قِبَلِ
قال َما الدّ ُ
الدّ ُ
ت اِلَي ِه َو َ
ِش��مال ِ ِه َف َ
ين ُه َو اَنْ ال تَغ َ
ب؛ مردي از جلوي
ين َفالْتَ َف َ
قال :اَما تَ ْف َق ُه؟ الدّ ُ
قالَ :ما الدّ ُ
ْض َ
روي رس��ول خدا نزد آن حضرت آمد و عرض کرد :اي رس��ول خدا! دين چيس��ت؟ پس
حضرت فرمود :اخالق نيک ،آنگاه از س��مت راست حضرت آمد و پرسيد :دين چيست؟
پس حضرت فرمود :خوش خلقي .آنگاه از س��مت چپ آن حضرت آمد و دوباره س��ؤال
کرد :دين چيست؟ اين بار حضرت فرمود :نفهميدي؟ دين ،آن است که خشمناک نشوي».

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

اخالق
حض��رت صادق عليهالس�لام ،رئيس مکت��ب جعفري که نام مبارک��ش «جعفر» و کنيهاش
مکرمهاش «ام فروه» ميباش��د،
«ابوعبداهلل» و پدر بزرگوارش امام باقر عليهالس�لام و مادر ّ
در هفدهم ربيع االول س��ال  83هجري قمري در مدينه منوره چش��م به جهان گشود .آن
حضرت در سال  114هجري به امامت رسيد و دوران امامت آن حضرت با حکومت چند
تن از خلفاي اموي و عباسي هم زمان شد که عبارتاند از:
 .1هشام بن عبد الملک ( 105ـ  125ق)؛
 .2وليد بن يزيد بن عبدالملک ( 125ـ  126ق)؛
 .3يزيد بن وليد بن عبدالملک ( 126ق)؛
 .4ابراهيم بن وليد بن عبدالملک ( 70روز از سال  126ق)؛
 .5مروان بن محمد مشهور به مروان حمار ( 126ـ  132ق)؛
 6ـ عبد اهلل سفاح ( 132ـ  137ق)؛
 .7ابوجعفر منصور دوانيقي ( 137ـ  158ق).
آن حضرت در بيست و پنجم شوال  148در سن  65سالگي توسط منصور دوانيقي مسموم
و در مدينه به شهادت رسيد و در قبرستان بقيع به خاک سپرده شد.
امام جعفر (ع) اخالق نيک را يک صفت خاص و يکنواخت نميدانست بلکه آن را با تفکر
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و تحول مطابق مينمود و خصائص تغييرناپذير که با عقل و فکر صحيح مطابقت داش��ت
م��ورد توجه او بود زيرا تحوالت و تغييرات زمان در او تأثير نميکرد و هميش��ه راضي و
خرسند در يک طريق سير ميکرد و راستي اين نوع اخالق است که هميشه باقي و برقرار
ميماند به عقيده او اخالق نبايد قالبي باشد که صفات مختلف در آن ريخته شده و پيوسته
به يک شکل و رنگ باقي بماند و تحولي پيدا نشود.
او صبر و ش��کيبائي را در آن نميدانس��ت ک��ه آدمي در برابر ح��وادث و ذلت و خواري
مقاومت کند بلکه عقيده داشت اگر پسنديده نيست بايد آن را ترک کرد.
اما هنگامي که صبر توأم با عمل و هدف و منظور شخص ،رهائي از تنگي و فقر باشد در
نظر امام صادق (ع) بس��يار پس��نديده بود و هرگز منظور اسالم از صبر و شکيبائي تسليم
ش��دن به ذلت و خواري نيست و بس��يار دور از انصاف است که گفته شود که اسالم اين
نوع تن دادن به خفت و خواري را صبر نام گذارده است اما امام باقر (ع) پدر امام صادق
(ع) معتقد بود که صبر و ش��کيبائي در موقعي الزم اس��ت که کاري از حدود قوا و سعي و
کوشش آدمي خارج باشد و آن اين است که کسي با زور و فشار امري را قبول کند و خود
را به ذلت و خواري افکند ،چنانکه گويند:
وقتي يکي از ياران امام باقر (ع) بيمار ش��د که از ش��دت بيماري شکوه و ناله ميکرد امام
باقر (ع) به حال او رقت نمود و دلسوزي کرد ولي موقعي که از مرگ او اطالع يافت زياد
ناراح��ت و متأثر نبود .پس در اين باره از وي پرس��يدند ،فرم��ود« :ما همواره آنچه را که
دوست داريم از خدا ميخواهيم و هنگامي که امري برخالف ميل ما انجام شد هرگز قادر
به مخالفت با قضا و قدر و حکم الهي نخواهيم بود.1باري امام جعفر (ع) عالقه داشت که
اخالق فاضله و نيک در ميان مردم از اصول و شرايط اوليه زندگي باشد و جزء عادات آنها
محس��وب گردد و به قدري آن را رواج دهند که گوئي عادتي موروثي اس��ت و از ديگران
کسب نکردهاند.
زيرا اخالق و خوي پس��نديده اگر از ديگران کس��ب شود به محض برخورد با يک صفت
ناپس��ند و زش��ت جاي خود را به آن ميدهد و امام صادق (ع) در اين باره گويد« :کس��ي
که فطرتا با خلق و خوي جميل و خوب آراس��ته نبوده و بعد آن را کس��ب کند باالخره به
محض برخورد با صفات بد و زننده آن را از دست داده و صفت نيک او زايل ميشود زيرا
که به خلق و خوي اولي بيش��تر مايل اس��ت و مانند زردي مسي است که با ورقهاي بسيار
نازک از طال رنگ ش��ده باش��د که به زودي سائيده ش��ده و رنگ  2آن تغيير ميکند» البته
.1عیون االخیار ج 3ص57
 2زهراالدب ج 1ص124

منظور امام جعفر (ع) از اين بيان آن نيس��ت که کسب اخالق از ديگران ثمري ندارد بلکه
براي اين است که به مردم بفهماند و يادآوري نمايد که مانند پوشش همان مس به زودي
س��ائيده ش��ده و رنگ و جنس اوليهاش آشکار ميگردد ،پس اخالق نيک هم اگر اکتسابي
بوده و فطري نباش��د ممکن اس��ت با کوچکترين تالقي يک صفت زشت از بين برود ولي
هرگز امام صادق (ع) آن را به طالي مخلوط شده با مس و يا طال و جواهر خالص تشبيه
ننموده زيرا آنها بيغل و غش هستند و هرگز خللي پيدا نميکنند.

 .1وسائل الشیعه ج ،8ص571
 .2روضه کافی ،ج  ،8ص.150
.3علی بن شعبه حرانی تحف العقول ص572ح34
.4علی بن شعبه حرانی تحف العقول ص 572ح34
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اهميت اخالق در کالم امام صادق
 .1زندگي با اخالق گوارا ميشود.
آن حضرت فرمود« :ال َع َ
يش ا َ ْهنَ ُأ م ِ ْن ُح ْس��نِ الْخُ ْل ِق؛ هيچ زندگياي گواراتر از نيک خوئي
1
نيست».
اي��ن حدي��ث به خوب��ي ميرس��اند ک��ه اگ��ر زندگ��ي اجتماع��ي ،خانوادگ��ي و حتي
انف��رادي ت��وأم ب��ا اخ�لاق باش��د ،برخ��وردار از ش��ادي و نش��اط و ش��ادابي خواهد
بود .جامعه و خانوادهاي که اخالق را مراعات نکنند ،نشاط و شادابي از آن رخت خواهد
بست.
 .2عمر را صرف ادب و اخالق کن.
��ل ا َ َحدها َال ِ َدب ِ َ
اج َع ْ
��ت في ُع ْمر َ
ک
حضرت صادق عليهالس�لام فرمود« :اِنْ ا ُ ِّج ْل َ
يو َمينِ َف ْ
ِک ْ
يومِ َم ْوت ِ َ
ک؛ اگر از عمرت تنها به ميزان دو روز مهلت داده ش��دي ،يک
ت َْس��تَ َ
عين ب ِ ِه َع َلي ْ
2
روزش را براي ادب خود اختصاص بده تا براي روز مرگ از آن کمک بگيري».
 .3اخالق نيک نش��انه بزرگواري اس��ت .آن حضرت فرمود«« :ثَالث َ ٌة تَدُ ُّل َعلي َک َرمِ ال ْ َمرءِ:
ض َّ
الط َر ِ
��ن الْخُ ْل ِق َو َک ْظ ُم الْغ ِ
َيظ َو َغ ُّ
ف؛ سه چيز نش��انه بزرگواري انسان است :خوش
ُح ْس ُ
3
اخالقي ،فرو بردن خشم و فرو پوشيدن چشم».
 .4اخالق نيک نشانه درست انديشي است.
أيُ :ح ْس ُن ِّ
يس��تَ ُّ
اللقاءِ
الر ِ
حضرت صادق عليهالس�لام ميفرمايد« :ثَالث َ ٌة ْ
دل بِها َعلي اِصاب َ ِة ّ
َو ُح ْس ُن اال ِ ْستِما ِع َو ُح ْس ُن ال ْ َج ِ
واب؛ سه چيز نشانه درست انديشي است :خوش برخوردي،
4
خوب گوش دادن و نيکو پاسخ دادن».
اين حديث بيش از هر کس ،واعظان و عالمان جامعه را هدف قرار داده اس��ت؛ زيرا براي
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توجه به سخنان و درد دلهاي مردم و
هدايت مردم هم خوش برخوردي الزم اس��ت و هم ّ
هم نيکو جواب دادن به سؤال ديگران.
 .5در يک کالم ُحس��ن خلق آنقدر عظمت و ارزش دارد که هر کس به عمق و ژرفاي آن
نميرسد ،و به هر کس عنايت نميشود؛ چنان که امام صادق عليهالسالم فرمودَ « :وال ُ
يک ُ
ون
فيَ ...وال ي ْع َل ُم ما فِي َحقي َق ِة ُح ْسنِ الْخُ ْل ِق ا ِ َّال اهلل تعالي؛ و
ُح ْس ُ
��ن الخُ ْل ِق اِالّ في ُک ِّل َول ِ ٍّي َو َص ٍّ
حس��ن خلق يافت نميشود مگر در وجود دوس��تان و برگزيدگان [خداوند] ...و آنچه در
1
حقيقت خلق نيکو است جز خداوند متعال کسي نميداند».
الصبْ َر َوالب ِ َّر
 .6خوي نيک از اوصاف انبياء اس��ت .حضرت صادق عليهالس�لام فرمود« :ا ِ َّن َّ
��ن الْخُ ْل ِق م ِ ْن اَخْ ِ
الق ا َْالنْبياءِ؛ به راس��تي صبر و نيکوکاري ،و خوش خوئي از اخالق
َو ُح ْس َ
2
انبيا است».
نمونههاي عيني از مکارم اخالق
حضرت صادق عليهالس�لام تنها به بيان اه ّميت و ارزش اخالق بس��نده نکرده؛ بلکه براي
ثم��ر بخ��ش بودن آن در جامعه ،به بيان موارد و مصداقهاي عيني آن نيز پرداخته اس��ت تا
س تر شود .حال به ارائه چند روايت دراين زمينه
اينکه مسئله مذکور ملموس تر و محسو 
ي پردازيم:
م
ص َر ُس َ
��ول اللهّ ِ صل��ي اهللعليهوآله
 .1ام��ام صادق عليهالس�لام فرمود« :ا ِ َّن اللهّ َ تَبا َر َک خَ َّ
ت ُ
ب ِ َمکارِمِ ا َالْخْ ِ
اح َمدُ وا اللهََّ ،وا ْر َغبُوا اِلَي ِه في ال ّزيا َدة ِ مِنْها؛
الق َفا ْمتَ ِحنُوا اَن ْ ُف َس ُک ْم َفاِنْ کان َ ْ
فيک ْم َف ْ
براس��تي خداوند تبارک و تعالي ،پيغمبرش را به فضايل اخالقي مخصوص کرد .پس خود
را آزمايش کنيد؛ اگر [مکارم اخالق] در شما يافت شد ،پس ستايش الهي را به جا آوريد،
و از او بخواهيد که بيش��تر به ش��ما عنايت فرمايد ».راوي گويد :حضرت آنگاه شروع کرد
يقين َوال ْ َقنا َع ُة
ب��ه بي��ان مصداقهايي از مکارم اخالق و آن را در ده مورد تبيي��ن نمود که« :اَل ْ ُ
َير ُة ُّ
الصبْ ُر َو ُّ
والشجا َع ُة َوال ْ ُم ُرو َء ُة؛ يقين ،قناعت،
َو ّ
الش ْک ُر َوال ْ ِح ْل ُم َو ُح ْس ُن الْخُ ْل ِق َّ
والسخا ُء َوالْغ َ
بردباري ،سپاس گذاري ،خويشتن داري ،خوش برخوردي ،سخاوتمندي ،غيرت ،شجاعت
3
و جوانمردی.
م��وارد فوق از مهمترين فضايل اخالقي اس��ت که ميتواند خان��واده ،جامعه و حتي تمام
جهانيان را به سعادت و خوشبختي برساند.
ٍ
الماتَ ،و ْج ٌه
��ع َع
 .2آن حض��رت در مورد عالئم اهل بهش��ت فرم��ود« :ا ِ َّن َال ِ ْهلِ ال ْ َج َّن ِة ا َ ْرب َ ُ
سان ل َ ٌ
ُمنْبَ ِس ٌطَ ،و ل ِ ٌ
حيم َو يدٌ
طيف َو َق ْل ٌ
ب َر ٌ
 .1بحاراالنوار ج 68ص393
 .2المواعظ العددیه ص227
 .3منتخب المیزان الحکمه ص 170ح1949

 .1امالی صدوق ص 184ح8
 .2االمواعظ العددیه ص227
 .3معانیاالخبار،صدوق،ص،191ح1؛منتخبمیزانالحکمه،ص،170ح1950
 .4منتخبمیزانالحکمه،ص،170روایت1944ومعانیاالخبارصدوق،ص،253ح1
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ُم ْع ِطي ٌة؛ اهل بهش��ت چهار نشانه دارند :س��يماي گشاده ،زبان نرم و مهربان ،قلب مهربان و
1
دست بخشنده».
 .3از حضرت صادق عليهالس�لام سؤال شد که مکارم اخالق چيست؟ حضرت در جواب
��ن َح َر َم َ
ص َل ُة َم ْن َق َط َع َ
فرم��ود« :اَل ْ َع ْف ُو َع َّم ْن َظ َل َم َ
کَ ،و ِ
الح ِّق َول َ ْو َعلي
کَ ،وا ِ ْعطا ُء َم ْ
ک َو َق ْو ُل َ
ن َ ْف ِس َ
��ک؛ گذش��ت از کسي که به تو ستم روا داشته است ،و ارتباط داشتن با کسي که با تو
قطع رابطه کرده است ،و عطا نمودن به کسي که تو را محروم ساخته ،و سخن حق گفتن
2
هرچند بر ضررت باشد».
 .4ش��خصي از حضرت عليهالس�لام درباره حدّ و اندازه خوش��خويي و خوش برخوردي
يب َکال َم َ
ين جانِبَ َ
ک َوتَ ْلقا أَ َ
خاک بِب ِ ْش ٍر
پرس��ش نمود و حضرت در پاسخ فرمود« :تَ ْل ُ
ک َوت َُط ُ
َح َس��ن؛ به نرمي [و مهرباني] برخورد نمايي ،پاکيزه سخن بگويي و با چهره نيکو برادرت
3
را مالقات کني».
در حدي��ث ديگ��ر از آن امام همام عليهالس�لام مي خوانيم که از حضرت پرس��يدند« :ا َ ُّي
ال ْ ِخصا ِل بال ْ َم ْرءِ ا َ ْج َم ُل َف َ
��ماح بِال َط َل ِ
ب ُمکافاةٍَ ،وتَش��ا ُغ ٌل بِغَي ِر َمتا ِع
قال ِوقا ٌر بِال َمهاب َ ٍة َو َس
ٌ
ُّ
الدنْيا؛ کداميک از صفات براي مرد زيباتر است؟ فرمود :وقاري که همراه با ترس نباشد ،و
4
بخششي که انتظار مقابله به مثل در آن نباشد ،و مشغول شدن به غير متاع دنيا».
ثمرات خوش خلقي
در قرآن کريم گاه به فوائد دنيوي اخالق مانند :گشايش در رزق ،توانايي بازشناسي حق از
باطل ،افزايش برکات آس��ماني و زميني ،آرامش روحي و رواني ،اشاره شده است وگاهي
«يو َم
نيز ثمرات و پيامدهاي اخروي اخالق نيک بيان گرديده اس��ت؛ چنان که ميفرمايدْ :
ال ينْ َف ُع ٌ
مال َوال بَنُونَ اِالّ َم ْن اَتَي اللهّ َ ب ِ َق ْل ٍ
ب َسلي ٍم»؛ «در آن روز که مال و فرزند سودي نمي
بخش��د ،مگر کس��ي که با قلب سليم به پيشگاه خدا آيد ».امام صادق عليهالسالم در تفسير
قلب س��ليم فرمود :قلبي اس��ت که پروردگارش را ديدار کند در حالي که جز خدا در آن
نباش��د ».سپس افزودند« :هر قلبي که در آن شرک يا شبهه باشد ،از منزلت و ارزش ساقط
است .همانا صاحبان قلب سليم ،وارستگي در اين جهان را برگزيدند تا در آن جهان آسوده
خاطر باشند».
َ
س َعنِ ال ْ َهوي َفا ِ َّن ال ْ َج َّن َة
و در آي��ه ي ديگر ميخوانيمَ « :وا َ َّم��ا َم ْن
خاف َمقا َم َربِّ ِه َو ن َ َهي ال َّن ْف َ
ِه َي ال ْ َم ْأي»؛ «و آن کس که از مقام پروردگارش ترس��ان باش��د و نفس را از هوي باز دارد،
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قطع ًا بهش��ت جايگاه اوس��ت ».در روايات نيز به ثمرات و فوائد دنيوي و اخروي اخالق
ِ
�لاق اللهّ ِا ِ َّن ا َ ْکث ََر النّ ِ
اس
برميخوري��م ،پيامبر اک��رم صلي اهللعليهوآله فرمود« :تَخَ َّل ُقوا ب ِ َاخْ
الج َّن َة بِتَ ْق َوي اللهّ ِ َو ُح ْسنِ الْخُ ْل ِق؛ اخالق خدايي پيدا کنيد ،به راستي بيشتر مردم به
يدْ خُ ُلونَ َ
خاطر تقوا و خوش اخالقي وارد بهشت ميشوند.1».
در زمينه ثمرات و فوايد اخالق خوب حضرت صادق عليهالسالم سخنان گرانبهايي دارد
که در ادامه بحث به برخي از آنها اشاره ميشود:
 فراواني رزق آباداني و طوالني شدن عمر پاک شدن گناهان زينت دنيا و آخرت ثواب بيپايانفراوانی رزق:
ِ 2
الر ْزق؛ خوی نیکو باعث فراوانی روزی می
«ح ْس ُ
آن حضرت فرمودُ :
��ن الْخُ ْل ِق یَزیدُ ف��ی ِّ
شود».
آباداني و طوالني شدن عمر
امام صادق عليهالس�لام فرمود«« :ا ِ َّن الْب ِ َّر َو ُح ْس َن الْخُ ْل ِق ي ْع ُمرا ِن الدّ يا َر َويزيدا ِن فِي اال ْعمارِ؛
براس��تي نيک��ي و خوش خلقي باعث آب��ادي زمين ،و افزايش [و طوالني ش��دن] عمرها
ميشود».
در روايتي ديگر امام صادق عليهالسالم شيعيان را به خوشرفتاري با خانواده سفارش نموده
��ن ب ِ ُّره في ا َ ْهلِ بَيت ِ ِه زيدَ
و آن را موجب طوالني ش��دن عمر ميداند و ميفرمايدَ « :م ْن َح ُس َ
في ُع ْم ِرهِ؛ هر کس با خانواده خود خوش��رفتاري کند ،عمرش طوالني ميش��ود ».همچنين
ُميث َّ
يميث الْخَ طيئ َة َکما ت ُ
ُ
الجليدُ ؛3خوي نيکو
��ن
الح َس ُ
س َ
آن حضرت فرمود« :اَلْخُ ْلقُ َ
الش ْم ُ
گناهان را ذوب ميکند؛ چنانکه خورش��يد ي��خ را آب م حضرت جعفر بن محمد عليهما
الدنْيا َون َ ْز َه ٌة فِي اال ِخ َرة ِ َوب ِ ِه َک ُ
السالم ميفرمايد«« :اَلْخُ ْلقُ ال ْ َح َس ُن َج ٌ
مال فِي ُّ
مال الدّ ينِ َو ُق ْرب َ ٌة
اِلَي اللهّ ِ َوال ُ
يکونَ ُح ْس ُن الخُ ْل ِق اِالّ في ُک ِّل َول ِ ِّي َو َصفِ ٍّي؛ خلق نيکو در دنيا موجب زيبايي ،و
در آخرت گشايش است و مايه کمال در دين و نزديکي به پروردگار است .و حسن خلق
 1اخالق محتشمی ص249
 .2بحاراالنوار،ج،71ص395ـ،396ح.77
.3منتخبمیزانالحکمه،ص،171ح1957
.4اربلی،کشفالغمه(بیروت،داراالضواء،بیتا)،ج،2ص208

نيست مگر در وجود دوستان و برگزيدگان [خداوند]».يکند».
پاک شدن گناهان:
2
ُمیث َّ
میث الْخَ طیئ َة َکما ت ُ
��ن یُ ُ
الجلیدُ ؛
الح َس ُ
س َ
هم چنین آن حضرت فرمود« :اَلْخُ ْلقُ َ
الش�� ْم ُ
خوی نیکو گناهان را ذوب می کند؛ چنان که خورشید یخ را آب می کند».
زینت دنیا و آخرت:
الدنْیا َون َ ْز َه ٌة فِی اال ِخ َرة ِ
حضرت جعفر بن محمد(ع) می فرماید«« :اَلْخُ ْلقُ ال ْ َح َس ُن َج ٌ
مال فِی ُّ
َوب ِ ِه َک ُ
مال الدّ ینِ َو ُق ْرب َ ٌة اِلَی اللهّ َوال یَ ُکونَ ُح ْس ُن الخُ ْل ِق اِالّ فی ُک ِّل َول ِ ِّی َو َصفِ ٍّی؛3خلق نیکو در
دنیا موجب زیبایی ،و در آخرت گشایش است و مایه کمال در دین و نزدیکی به پروردگار
است و حسن خلق نیست مگر در وجود دوستان و برگزیدگان[خداوند]».
 -5ثواب بی پایان :امام صادق(ع) در فرازی دیگر فرمود« :ا ِ َّن اللهّ َ تَبا َر َک َوتَعالی لَیُ ْع ِطی ال ْ َعبْدَ
م ِ َن ال َّث ِ
وح؛4خداوند
واب َعلی ُح ْسنِ الْخُ ْل ِق َکما یُ ْع ِط َی ال ْ ُمجا ِهدَ فِی َسبیلِ اللهّ ِ یَغْدُ وا َع َلیْ ِه َویَ ُر ُ
بر نیک خویی بنده ،پاداشی را عطا می کند که به مجاهد در راه خودش که در هر صبح و
شب می جنگد[و همیشه در جهاد است] می بخشد».
سخاوت امام صادق
س��خاوت ذاتا يک خصلت ارزش��مندي اس��ت و آثار و برکات انکار ناپذيري دارد؛ زيرا
مردم ،افراد س��خاوتمند را دوس��ت ميدارند .اين محبت نه تنها سبب گرايش و دوستي با
س��خاوتمندان ميشود؛ بلکه اگر فرد سخاوتمند اهل خير و صالح باشد ،ميتواند بر مردم
سيادت و رهبري داشته باشد .امام صادق عليهالسالم به معلي بن خنيس فرمود« :با احسان
و صله نمودن به برادران خود ،محبت آنان را به دست آور؛ چرا که خداوند احسان را سبب
محبت و بخل را سبب دشمني قرار داده است ».همچنين فرمود« :به خدا سوگند! اگر شما
از من درخواس��تي بکنيد و من خواسته ي شما را برآورده کنم ،بهتر از آن است که چيزي
از من نخواهيد و من عطايي به شما نکنم و اين سبب دشمني شما نسبت به من بشود».
سخنان گران بهاي حضرت صادق(ص) در زمینه ثمرات و فواید اخالق خوب:
 -1بدخلقی تباه کننده عمل:
َ 5
حضرت صادق(ع) فرمود« :ا ِ َّن س��وء الْخُ ْل ِق لَیُ ْف ِسدُ ال ْ َع َم َل َکما یُ ْف ِسدُ ِ
الخ ُّل ال ْ َع َسل؛ هم چنان
که س��رکه عس��ل را تباه می کند ،بد خلقی نیز عمل را تباه می کند» و در روایت دیگر به
1
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.1همان؛منتخبمیزانالحکمه،ص،171ح.1957
 .2بحاراالنوار،ج،68ص393؛مصباح الشریعه،باب،61ص.338
 .3اصولکافی،ج،2ص101
 .4همان،روایت.1962
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جای کلمه«العمل» تعبیر«لَیُ ْف ِسدُ ا ْالیمانَ » 1به کار رفته است؛ یعنی بدخلقی ایمان را تباه می
سازد که در این صورت خطر آن دو چندان خواهد شد؛ زیرا ایمان ریشه و اساس انسانیت
را تش��کیل می دهد و آس��یب دیدن آن ضرر های جبران ناپذیری را در پی دارد به همین
جهت ،وقتی به پیامبر(ص) خبر دادند که زنی شب ها عبادت می کند و روز ها روزه دارد؛
ولی اخالقش زش��ت اس��ت و همسایگان را با زبان آزار می دهد ،حضرت فرمود« :ال خَ یْ َر
فیهاِ ،ه َی م ِ ْن ا َ ْهلِ النّارِ؛ خیری در او نیست ،او اهل آتش است».
 -2خارج شدن از گروه شیعیان واقعی:
ام��ام صادق(ع) رعایت اصول اخالقی و توجه به آداب انس��انی و خوش برخوردی را از
ویژگی های مکتب تش��یع دانس��ته و آن را بر شیعیان راستین الزم شمرده ،و بر اجتناب از
بیرنا َول َ ْم یَ ْرحم
بدخلقی پای فش��رده اس��ت؛ آن جا که می فرماید« :لَیْ َ
س مِنّا َم ْن ل َ ْم یُ َوقّر َک َ
َصغیرنا؛2از ما نیست کسی که بزرگ ترهایمان را احترام نکند و به کوچک ترهایمان ترحم
ننماید».
گزيدهاى از اخالق حضرت امام جعفر صادق عليه السالم
شكر نعمت
معاوي��ة بن وهب مىگويد :م��ن در مدينه با حضرت امام صادق عليه الس�لام بودم و آن
حضرت بر مركبش سوار بود .ناگاه پياده شد ،ما قصد رفتن به بازار يا نزديك بازار داشتيم
ولى حضرت به سجده رفت و سجده را طوالنى نمود ،من به انتظار ماندم تا سر از سجده
برداش��ت ،گفتم :فدايت ش��وم ديدم پياده شدى و سجده كردى؟ فرمود :به ياد نعمت خدا
ب��ر خود افت��ادم ،گفتم :نزديك بازار ،آن ه��م ّ
محل رفت و آمد مردم؟! فرمود :كس��ى مرا
نديد 3كمك به غير ش��يعه مع ّلى بن خنيس مىگويد :حضرت امام صادق عليه الس�لام در
ش��بى كه نم نم باران مىآمد براى رفتن به س��ايبان بنى س��اعده از خانه بيرون رفت .من
حضرت را دنبال كردم ،ناگهان چيزى از دس��تش افتاد ،پس از گفتن بسم اللهّ گفت:خدايا!
آن را به ما برگردان ،پيش آمدم و به آن حضرت س�لام كردم ،فرمود:مع ّلى! عرضه داش��تم،
بله فدايت ش��وم ،فرمود :با دس��تت به جستجو برآى اگر چيزى را يافتى به من بده.ناگهان
من به قرصهاى نانى برخوردم كه روى زمين پراكنده بود ،آنچه را يافتم به حضرت دادم،
آنگاه در دست حضرت هميانى از نان ديدم ،گفتم :به من عنايت كنيد تا براى شما بياورم،
فرمود :نه ،من به بردن اين بار سزاوارترم ولى همراه من بيا.به سايبان بنى ساعده رسيديم،
 .1اصولکافی،ج،2بابسوءالخلق
 .2اخالق محتشمی ص138
 .3بصائر الدرجات ،495 :باب  ،15حديث 2؛ بحار األنوار ،21 /47 :باب  ،4حديث .19

 .1المناقب273 /4 :؛ بحار األنوار ،23 /47 :باب  ،4حديث .26
 .2المناقب274 /4 :؛ بحار األنوار ،24 /47 :باب  ،4حديث 26؛ مستدرك الوسائل ،206 /7 :باب  ،22حديث .8047
 .3المناقب274 /4 :؛ بحار األنوار ،24 /47 :باب  ،4حديث .26
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در آنجا به گروهى برخورديم كه خواب بودند ،حضرت زير لباس هر كدام يك گرده نان
ي��ا دو گرده پنهان كرد ،آخرين نفر را كه كمك كرد باز گش��تيم ،به حضرت گفتم :فدايت
گردم اينان حق را مىشناس��ند؟ فرمود :اگر مىش��ناختند هر آينه با نمك هم به آنان كمك
مىكردي م .
كمك به خويشاوند
ابوجعفر خثعمى مىگويد :حضرت امام صادق عليه السالم يك كيسه زر به من داده ،فرمود
آن را به فالن مرد از تيره بنىهاشم برسان و از اينكه من آن را براى او فرستادهام خبر نكن.
ابوجعفر مىگويد :كيسه زر را به آن مرد رساندم؛ گفت :خدا دهنده اين كيسه زر را پاداش
خير دهد ،هر ساله اين پول را براى من مىفرستد و من تا سال آينده با آن زندگى مىكنم
1
ولى جعفر صادق با دارايى فراوانش به من كمكى نمىدهد
اوج اخالق
مسافرى از ميان حاجيان در مدينه به خواب رفت ،وقتى بيدار شد گمان كرد هميان پولش
به س��رقت رفته ،به جس��تجوى هميان برآمد ،حضرت امام صادق عليه السالم را در حالى
كه نمىشناخت در نماز ديد ،به حضرت آويخت و گفت :هميانم را تو برداشتى!! حضرت
فرمود :در آن چه بود؟ گفت :هزار دينار ،حضرت او را به خانه برد و هزار دينار به او داد.
هنگامى كه به جايگاهش باز گش��ت هميانش را يافت ،عذرخواهانه همراه با هزار دينار به
خانه حضرت برگش��ت ،امام از پذيرفتن مال امتناع كرده ،فرمود :چيزى كه از دستم خارج
ش��ده به من باز نمىگردد ،پرسيد :اين شخص با اين كرم و بزرگوارىاش كيست؟ گفتند:
2
جعفر صادق عليه السالم است ،گفت :اين كرامت به ناچار كار چنين كسى است.
درخواستت را بگو
اش��جع س��لمى بر حضرت امام صادق عليه الس�لام وارد ش��د ،امام را بيمار يافت ،كنار
حضرت نشس��ت و از س��بب بيمارى حضرت پرس��يد ،امام صادق عليه السالم فرمود :از
پرسيدن علت بيمارى منصرف شو ،درخواستت را بگو ،شعرى در طلب سالمتى براى آن
حض��رت از خدا خواند ،حضرت به خدمتكارش فرمود :چيزى همراهت هس��ت؟ عرضه
3
داشت :چهار صد دينار ،فرمود :آن را به اشجع بده.
مهربانى بىنظير
سفيان ثورى بر حضرت امام صادق عليه السالم وارد شد ،آن بزرگوار را رنگ پريده ديد،
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سبب آن را از حضرت پرسيد؟ فرمود :همواره نهى مىكردم كه اهل خانه روى بام نروند،
وارد خانه ش��دم ناگهان كنيزى از كنيزانم را كه عهدهدار تربيت يكى از فرزندانم مىباش��د
دي��دم كه از نردبان باال رفته و كودك همراه اوس��ت ،چون چش��مش به من افتاد لرزيد و
متحير شد ،كودك از دستش به زمين افتاد و ُمرد ،تغيير رنگم به خاطر مرگ كودك نيست
بلكه به خاطر ترس��ى اس��ت كه كنيز را فرا گرفت ،حضرت دو بار به او فرموده بود :تو در
1
راه خدا آزادى ،گناهى بر تو نيست
همه امورت را به مردم مگو
مفضل بن قيس مىگويد :بر حضرت امام صادق عليه الس�لام وارد ش��دم ،نسبت به برخى
از مس��ايل زندگى و حاالتم به حضرت ش��كايت كردم و از آن بزرگوار درخواس��ت دعا
نمودم .حضرت به كنيزش فرمود :كيس��هاى كه از ابوجعفر به ما رس��يده بياور ،كيسه را كه
آورد ،فرمود :اين كيس��هاى است كه چهارصد دينار در آن است ،از آن براى رفع مشكل و
پريشانيت استفاده كن ،گفتم:
فدايت شوم به خدا سوگند قصد پول گرفتن نداشتم ،فقط براى درخواست دعا آمده بودم،
فرمود :دعا را رها نمىكنم ولى همه آنچه را دچار آن هستى به مردم خبر نده كه نزد آنان
سبك و خوار مىشوى2.
احترام مهمان
عب��داللهّ بن يعفور مىگويد :مهمانى را نزد حضرت امام صادق عليه الس�لام ديدم ،روزى
مهمان براى انجام پارهاى از امور برخاست ،حضرت او را از دست زدن به كارى بازداشت
و خود آنچه را مىبايد ،انجام داده ،فرمود:
3
پيامبر صلى اهلل عليه و آله از اينكه مهمان به كار گرفته شود نهى كرده است.
برخورد با دو فقير
مس��مع بن عبدالملك مىگويد :در منا با جمعى از شيعيان در خدمت حضرت امام صادق
عليه الس�لام بوديم ،در مقابل ما مقدارى انگور بود كه از آن مىخورديم ،فقيرى آمد و از
حضرت چيزى خواست ،امام خوشهاى انگور به او عطا كرد ،فقير گفت :مرا به اين انگور
نيازى نيس��ت ،اگر درهمى باش��د مىگيرم ،حضرت فرمود :خدا برايت گشايش و فراخى
فراهم آورد.
فقير رفت ،س��پس برگش��ت و گفت :خوش��ه انگور را بدهيد ،حضرت فرمود :خدا برايت
.1العدد القوية155 :؛ المناقب274 /4 :؛ بحار األنوار ،24 /47 :باب  ،4حديث .26
 .2رجال الكشى184 :؛ بحار األنوار ،34 /47 :باب  ،4حديث 31؛ مستدرك الوسائل ،226 /7 :باب  ،31حديث .8101
 .3الكافى ،283 /6 :باب كراهية استخدام الضيف ،حديث 1؛ وسائل الشيعة ،315 /24 :باب  ،37حديث 30640؛ بحار األنوار:
 ،41 /47باب  ،4حديث .49

 .1الكافى ،49 /4 :باب النوادر ،حديث 12؛ بحار األنوار ،42 /47 :باب  ،4حديث .56
.2الكافى ،581 /2 :باب دعوات موجزات لجميع الحوائج ،حديث 15؛ بحار األنوار ،46 /47 :باب  ،4حديث 66
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گشايش و فراخى آورد و چيزى به او نداد!
فقيرى ديگر آمد ،حضرت صادق عليه الس�لام سه حبه انگور به او داد ،فقير سه حبه را از
دس��ت حضرت گرفت ،سپس گفت :حمد و سپاس پروردگار جهانيان را كه به من روزى
عنايت كرد.حضرت فرمود :بايس��ت ،پس دس��ت مباركش را پر از انگور كرد و به او داد،
فقير از دس��ت حضرت گرفت س��پس گفت :حمد و س��پاس پروردگار جهانيان را كه به
من روزى عنايت كرد.حضرت فرمود :غالم چه مقدار درهم نزد توس��ت؟ آن مقدار كه ما
حدس زديم حدود بيست درهم بود ،حضرت آن را هم به فقير داد و او هم گرفت سپس
گفت :خدايا! سپاس اين عنايت هم از تو بود اى خدايى كه شريكى براى تو نيست.
حضرت فرمود :به جايت بايست ،سپس پيراهنى كه بر تن مباركش بود به او داد و فرمود:
بپوش ،او هم پوشيد و گفت :خدا را سپاس كه مرا لباس پوشانيد ،اى اباعبداللهّ ! خدا جزاى
خيرت دهد .تا اينجا كه رس��يد امام را رها كرد و برگش��ت و رفت .ما گمان كرديم كه اگر
حضرت را رها نمىكرد پيوس��ته به او عط��ا مىفرمود :زيرا هرگاه به او عطا مىكرد او هم
1
خدا را به عطاى حضرت سپاس مىگفت.
دعا و راز و نياز
عبداللهّ بن يعفور مىگويد :ش��نيدم حضرت امام صادق عليه الس�لام در حالى كه دست به
سوى عالم باال برداشته بود مىگفت:
ب لاَ تَ ِك ْلنى إلَى ن َ ْفسى َطر َف َة َعينٍ أبَدا ً لاَ أ َق َّل مِن َذل ِ َ
َر ّ ِ
ك َولاَ أكث ََر
 .پروردگارا! مرا يك لحظه نه كمتر از آن و نه بيشتر به خود وا مگذار.
پس به س��رعت اش��ك از اطراف محاسنش جارى شد س��پس رو به من كرده ،فرمود :اى
پس��ر يعفور! خدا يونس بن متى را كمتر از يك لحظه به خود وا گذاش��ت ،پيامد سخت را
به وجود آورد ،عرض كردم :كارش به ناسپاس��ى نسبت به خدا هم رسيد؟ فرمود :نه ،ولى
2
مردن در چنين حالتى هالكت است!
صبر در مصيبت
قتيبه اعش��ى مىگويد :براى عيادت فرزند حضرت امام صادق عليه الس�لام به محضر آن
مش��رف ش��دم ،ناگهان حضرت را ب��ر درب خانه نگران و مح��زون ديدم ،گفتم
بزرگوار
ّ
فدايت گردم ،كودك در چه حال اس��ت؟ فرمود :به خدا س��وگند آشفتگى و بال بر اوست.
وارد خانه شد و ساعتى درنگ كرد ،آنگاه به سوى ما بازگشت در حالى كه چهره مباركش
مىدرخشيد و دگرگونى و حزن از او برطرف شده بود ،اميدوار شدم كه كودك سالم شده؛
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گفتم :فدايت شوم كودك در چه حال است؟ فرمود :از دنيا رفت ،گفتم :فدايت گردم او كه
زنده بود شما را نگران و غصهدار ديدم و اكنون كه مرده تو را بر اين حال مىبينم؟ مطلب
از چه قرار است؟ فرمود :ما اهل بيتى هستيم كه پيش از مصيبت جزع مىكنيم ،هنگامى كه
1
قضاى الهى جارى شد به قضايش رضا مىدهيم و به امرش تسليم مىشويم!
بهشت با عبادت اندك
ابوبصير از حضرت امام صادق عليه الس�لام رواي��ت مىكند كه آن حضرت فرمود:من در
طواف بودم كه پدرم بر من گذشت در حالى كه به خاطر جوانيم در عبادت سخت كوش
بودم و عرق مىريختم ،به من فرمود :پس��رم جعفر! بىترديد هرگاه خدا بندهاى را دوست
2
بدارد او را به بهشت مىبرد و عمل اندك را از او مىپذيرد.
مهربانى به زيردست
حفص بن عايشه مىگويد :حضرت امام صادق عليه السالم غالمش را براى كارى فرستاد،
در آمدنش تأخير كرد ،حضرت هنگامى كه تأخير كردن غالم را ديدند به دنبالش رفت ،او
را در خواب يافت ،باالى سرش نشستند و مشغول باد زدن او شدند
تا از خواب بيدار ش��د ،حضرت فرمود :فالنى! خواب اآلن حق تو نيست ،شب مىخوابى
و روز هم مىخوابى؟ خواب شب براى تو و كار و فعاليت روز تو براى ما .
 كوشش براى معيشت
ابوعمرو شيبانى مىگويد :حضرت امام صادق عليه السالم را ديدم كه با تيشهاى در دست
و لباس��ى خش��ن بر تن ،در باغى كه در مالكيت او بود كار مىكرد در حالى كه از پش��ت
مباركش عرق جارى بود ،گفتم :فدايت گردم تيش��ه را به من بسپاريد تا من براى شما كار
كنم؛ فرمود :دوست دارم مرد در جستجوى معيشت به حرارت آفتاب آزار ببيند!
پاداش و مزد كارگر
حن��ان بن ش��عيب مىگويد :گروه��ى را براى كار كردن در باغ حض��رت امام صادق عليه
الس�لام اجير كرديم و پايان كارش��ان را عصر قرار داديم ،وقتى از كار فارغ شدند به معتب
3
فرمودند :پيش از آنكه عرقشان خشك شود مزدشان را بپرداز.
ابوجعف��ر ف��زارى مىگويد :حضرت امام صادق عليه الس�لام غالمش را كه به او مصادف
مىگفتند به حضور خواست و هزار دينار در اختيارش گذاشته ،فرمود :آماده شو تا به مصر
 .1الكافى ،225 /3 :باب الصبر والجزع واإلسترجاع ،حديث 11؛ وسائل الشيعة ،275 /3 :باب  ،85حديث 3639؛ بحار
األنوار ،49 /47 :باب  ،4حديث .76
.2الكافى ،86 /2 :باب اإلقتصاد فى العبادة ،حديث 4؛ وسائل الشيعة ،108 /1 :باب  ،26حديث  ،266بحار األنوار،55 /47 :
باب  ،4حديث .94
 .3الكافى ،289 /5 :باب كراهة إستعمال األجير ،...حديث 3؛ وسائل الشيعة ،106 /19 :باب  ،4حديث 24251؛ بحار األنوار:
 ،57 /47باب  ،4حديث .105

.1الكافى ،161 /5 :باب الحلف فى الثراء والبيع ،حديث 1؛ وسائل الشيعة ،421 /17 :باب  ،26حديث 22897؛ بحار األنوار:
 ،59 /47باب  ،4حديث  .111امام صادق عليهالسالم همواره به مردم عطا و بخشش فراواني مينمود ،و هراسي از فقر
نداشت؛ حال چند نمونهي ديگر از انعام و بخشش ايشان را بيان ميکنيم:
.2امالی شیخ طوسی مجلسی 31
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براى داد و ستد بروى ،زيرا نان خورهاى من زياد شدهاند.
مصادف كااليى آماده كرد و با كاروان تجار به سوى مصر رهسپار شد؛ هنگامى كه نزديك
مصر رسيدند قافلهاى كه از مصر بيرون مىآمد با آنان برخورد كرد ،از قافله درباره وضعيت
و قيمت كااليى كه داشتند و مورد نياز عموم مردم بود پرسيدند كه در مصر چگونه است؟
كاروانيان به آنان گفتند :چيزى از آن در مصر يافت نمىشود .هم سوگند و هم پيمان شدند
كه كااليش��ان را از نظر س��ود دينار به دينار بفروشند! وقتى كااليشان را فروختند و قيمتش
را گرفتند ،به مدينه باز گش��تند .مصادف ،بر حضرت امام صادق عليه الس�لام وارد شد در
حالى دو كيس��ه هزار دينارى همراهش داش��ت ،به حضرت گفت :فدايت گردم اين كيسه
اصل سرمايه و آن ديگر سود سرمايه.
حضرت فرمود :اين س��ود ،س��ودى زياد و فراوان است! ش��ما در فروش كاال چه كرديد؟
مصادف داس��تان را بيان كرد ،حضرت فرمود :س��بحان اللهّ بر ضد مس��لمانان ،هم سوگند
ش��ديد كه جنس را از نظر س��ود جز دينار به دينار به آنان نفروش��يد؟! س��پس يكى از آن
كيس��هها را گرفت و فرمود :اين اصل س��رمايه من و به س��ودش هيچ نيازى ندارم سپس
فرمود :اى مصادف! شمشير زدن در ميدان جنگ از طلب حالل آسانتر است!!1
 -1امام صادق عليهالس�لام به فقيري چهارصد درهم عطا نمود و چون فقير ش��کر خدا را
ب��ه جاي آورد و رفت ،امام عليهالس�لام به غالم خود فرم��ود :او را بازگردان .غالم گفت:
اي موالي من ،از ش��ما درخواستي شد و ش��ما عطاي خود را انجام داديد ،براي چه او را
ب��از گردانم؟ امام عليهالس�لام از قول رس��ول خدا صلي اهلل عليه و آل��ه چنين نقل فرمود:
«بهترين صدقه ،صدقه اي است که پس از آن بي نيازي حاصل شود» سپس غالم ،آن فقير
را بازگرداند و امام عليهالس�لام به او فرمود :ما تو را بي نياز نکرديم .پس انگش��تري که ده
هزار درهم خريده بود را به او داد و فرمود :هنگامي که نياز پيدا نمودي آن را به اين قيمت
بفروش 2.شايد امام عليهالسالم به اين علت به احسان خود نسبت به آن فقير افزود ،که او
شکر خدا را به جاي آورده بود و شکر نعمت سبب افزايش آن ميشود ،چنان که خداوند
ميفرمايد( :لئن شکرتم ألزيدنکم).
 -2همچنين آن حضرت به س��ائلي در ابتدا سه دانه انگور داد؛ و به سبب شکر او از خدا،
پياپي به عطاي خود افزود تا به دو مشت انگور و بيست درهم و يک پيراهن رسيد .چنين
احس��اني به اين دليل بود که س��ائل به عطاي اول قانع و شاکر شد و حمد خدا را به جاي
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آورد و امام عليهالسالم پياپي به عطاي خود افزود ،تا اين که سائل از حمد خداوند دست
1
برداشت و به آن حضرت دعا کرد.
 -3ش��خصي به نام اش��جع سلميخدمت امام صادق عليهالس�لام رسيد و چون ايشان را
مريض ديد ،نشس��ت و از بيماري ايش��ان سؤال نمود؛ پس امام عليهالسالم به او فرمود :از
اين سخن بگذر و خواستهي خود را بگو ،سائل گفت« :خداوند در خواب و بيداري لباس
عافيت و س�لامتي را به شما بپوش��اند .و اين بيماري را از بدن شما دور نمايد ،همانگونه
که ذلت س��ؤال را از شما برداشته است ».پس امام صادق عليهالسالم به غالم خود فرمود:
«چ��ه مقدار درهم [يا دينار] نزد تو موجود اس��ت؟ غالم گفت :چهارصد درهم [يا دينار].
2
امام عليهالسالم فرمود ،همه را به اشجع سلميعطا کن.
 -4مفضل بن قيس که از راويان و اصحاب نيک امام عليهالسالم بود ،خدمت ايشان رسيد
و بعضي از مشکالت خود را بيان کرد و از امام عليهالسالم خواست که او را دعا کند ،پس
امام صادق عليهالس�لام به کنيز خود فرمود :کيسه اي که منصور براي ما فرستاده را بياور.
سپس امام عليهالسالم به مفضل بن قيس فرمود :در اين کيسه چهارصد دينار سکه موجود
اس��ت ،تو بردار و با آن مش��کالت خود را اصالح کن .مفضل بن قيس گفت :فداي ش��ما
ش��وم ،به خدا سوگند! من چيزي نميخواستم؛ بلکه ميخواستم شما به من دعا کنيد .امام
عليهالسالم فرمود :من برايت دعا ميکنم ،اما مشکالتت را به هر کسي مگو تا خوار مشوي.
اخالق امام صادق (ع)
امام صادق (ع) مانند پدران بزرگوار خود در کلیه صفات نیکو و س��جایای اخالقی سرآمد
روزگار بود.
حضرت صادق (ع) دارای قلبی روشن به نور الهی و در احسان و انفاق به نیازمندان مانند
اج��داد خ��ود بود .دارای حکمت و علم وس��یع و نفوذ کالم و قدرت بی��ان بود  .با کمال
تواضع و در عین حال با نهایت مناعت طبع کارهای خود را ش��خصا انجام می داد ،و در
برابر آفتاب س��وزان حجاز بیل به دس��ت گرفته ،در مزرعه خود کشاورزی می کرد و می
فرم��ود :اگر در این حال پروردگار خود را مالق��ات کنم خوش وقت خواهم بود ،زیرا به
کد یمین و عرق جبین آذوقه و معیشت خود و خانواده ام را تأمین می نمایم  .ابن خلکان
می نویس��د :امام صادق (ع) یکی از ائمه دوازده گانه مذهب امامیه و از س��ادات اهل بیت
رسالت است .از این جهت به وی صادق می گفتند که هر چه می گفت راست و درست
بود و فضیلت او مش��هورتر از آن اس��ت که گفته شود .مالک می گوید :با حضرت صادق
.1اغانی ج 17ص30
.2رجل کشی ص161
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(ع) س��فری به حج رفتم ،چون شترش به محل احرام رسید ،امام صادق (ع) حالش تغییر
کرد ،نزدیک بود از مرکب بیفتد و هر چه می خواس��ت لبیک بگوید ،صدا در گلویش گیر
می کرد .به او گفتم :ای پس��ر پیغمبر ،ناچار باید بگویی لبی��ک ،در جوابم فرمود :چگونه
جس��ارت کنم و بگویم لبیک ،می ترس��م خداوند در جوابم بگوید :ال لبیک وال سعدیک .
مكارم اخالقي ،عوامل اصلي كسب مراتب كمالي ايمان
پيامبر گرامي(ص) نيز مي فرمايد كه من براي اتمام مكارم اخالقي برانگيخته ش��ده ام .به
اين معنا كه بزرگواري هاي اخالقي در اوج تماميت آن را براي اهل اس�لام آورده تا بدان
عم��ل كنن��د و در اوج قرار گيرند .پس ميان خوب و خ��وب تر و خوب ترين ،آن چيزي
كه ترين هاس��ت آن را بيان كرده و خواهان اتصاف به اين خصلت هاي برترين و بهترين
اس��ت .پس خوب ترين ،نيكوترين ،زيباترين و پسنديده ترين چيزها را براي مسلمان مي
خواهد كه برتر از آن چيزي نيست.
از سويي انسان مسلمان در تحليل آموزه هاي قرآني ،انساني اخالقي است .به اين معنا كه
همه آموزه هاي قرآني بر آن اس��ت كه تا انس��اني اخالقي را در اوج تماميت آن بس��ازد و
تحويل جامعه بدهد .اينگونه است كه انسان در مقام مظهريت خداوندگاري و متاله شدن،
شايسته آن است تا د ر جايگاه خالفت الهي به ربوبيت و پروردگاري جهانيان بنشيند .پس
هدف همه آموزه هاي قرآني از معارف و احكام براي ساخت انسان اخالقي در تماميت آن
است؛ چرا كه خداوند در اوج اخالق است و همه فضايل اخالقي را بي هيچ كم و كاستي
د راوج نهايي و تماميت آن داراس��ت و از بش��ر خواسته است تا خدايي شده و آن صفات
و فضايل را در خود تجلي بخشد.
سه گانه اخالقي در كسب كمال ايمان
چنانكه گفته ش��د اسباب و عوامل بس��ياري را مي توان در آيات و روايات به دست آورد
كه بيانگر كس��ب مراتبي از مراتب و درجات كمالي ايمان اس��ت .همه اين روايات كه در
چارچوب اصول اخالقي س��امان يافته اس��ت ،به انس��ان مي آموزد كه چگونه مي تواند با
تخل��ق به صفات اخالقي ،خود را به مراتب كمالي برس��اند و ي��ا از مرتبه اي به مرتبه اي
باالت��ر صعود كند و تقرب خوي��ش به خدا را با فضايل اخالقي و تخلق به صفات نيك و
خوب و زيبا افزايش دهد و به او نزديك تر و نزديك تر شود.
امام صادق براي كسب مرتبه اي از مراتب كمالي ايمان ،سه گانه هائي را فرموده است كه
بر محور اخالق برتر اس��ت .ايشان مي فرمايد :س��ه چيز است كه در هر كه باشد ايمانش
كامل است -۱ :كسي كه چون خشمگين شود اين امر او را از حق خارج نسازد  -۲و چون
از چيزي خوش��نود گردد اين ش��ادي او را به گناه نكش��اند  -۳و كسي كه چون به قدرت

رسيد گذشت و بخشش نمايد
فرو خوردن خشم:
خش��م يكي از صفات هيجاني انس��اني است .انس��ان ها هرگاه با امري ناپسند و زشت و
برخالف خواس��ته هاي خود مواجه ش��وند كه موافق طبع و طبيعت ايش��ان نباش��د ،غيظ
مي كنند و خشم مي گيرند .اين خشم و غيظ مي تواند بر خاسته از انگيزه هاي الهي باشد،
ولي چون با عقل مديريت نش��ده اس��ت و تحت تأثير هيجانات نفس��اني است مي تواند
تأثي��رات بدي بج��ا گذارد .از مهمترين تأثيرات بد آن مي توان به خروج از دايره اعتدال و
عدالت اش��اره كرد و يا به خروج از دايره اخالص در عمل توجه داد .كس��ي كه خشم مي
گيرد تحت تأثير هيجانات نفساني قرار مي گيرد و عمل مي نمايد.
در اين حالت چون عقل ديگر حاكم و مس��لط بر نفس نيس��ت ،رفتارهاي ش��خص بيرون
از دايره عدالت و اعتدال خواهد بود .از اين رو افراد خش��مگين هرگز در مس��ير درس��ت
و عادالنه رفتار و عمل نمي كنند و به س��رعت از جاده حق و عدالت بيرون مي روند .در
اين جاس��ت كه مديريت خش��م توسط عقل مهم و اساسي اس��ت .در داستان معروفي كه
درب��اره جنگ اميرمؤمنان علي(ع) با عمروبن عبدود آمده ،آن حضرت پس از آن كه عمرو
در جنگ شكس��ته خورده و حضرت(ع) بر س��ينه او نشسته بود ،بر روي حضرت(ع) آب
دهان مي اندازد .آن حضرت(ع) از روي سينه اش برمي خيزد تا خشم خويش را به سبب
عمل زشت عمرو فرو خورد و سپس تنها براي رضايت خداوند جان دشمن خدا را بگيرد
تا هيچ گونه غير و هواهاي نفس��اني در عمل عبادي جهاد و دشمن كشي در دل راه نيافته
باشد.
در روايت باال امام صادق(ع) به اين مس��ئله توجه مي دهد كه خش��م گرفتن امري طبيعي
اس��ت و انسان به س��بب دارا بودن نفس نمي تواند از خشم كه جزو طبيعت انساني است
خالي باشد ،ولي مديريت خشم و مهار آن به وسيله عقل ،اصل اساسي است كه وظيفه هر
مؤمني اس��ت؛ چرا كه انسان مؤمن اهل عقل و فردي خردمند و خردورز است و براساس
آيات و روايات اصوالً س��رمايه انس��اني دين داري و اخالق ،ريشه در عقل دارد و يكي از
نش��انه هاي خردورزي انسان ،ايمان و اخالق و حياورزي اوست 2.پس ميان ايمان و عقل
ارتباط تنگاتنگي اس��ت و ب��ود يكي به معناي بود ديگري و فق��دان يكي به معناي فقدان
ديگري اس��ت؛ چرا كه ايمان و عقل الزم و ملزوم يكديگرند .براين اس��اس ،انسان مؤمن
به س��بب خردورزي ،به س��رعت مهار نفس خويش را به دست مي گيرد و خشم خود را
1
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.1تحف العقول ،ص۳۳۹
.2اصول كافي ،كتاب عقل و جهل

.1آل عمران ،آيه۱۳۴
.2قصص ،آيه)۶۷
.3بقره ،آيه.۲۷۴
 .4قصص ،آيه۲۶
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كنترل مي كند تا خشم طبيعي ،او را از جاده حق و عدالت بيرون نبرد .از اين رو خداوند
1
از صفات اهل ايمان و احسان را كظم غيظ يعني فروخوردن خشم دانسته است.
شادي به دور از گناه:
يكي ديگر از هيجانات نفساني شادي است .انسان ها با ديدن اموري كه موافق طبع و طبيعت
ايش��ان اس��ت ،خشنود شده و اگر اين موافقت طبع قوي تر باشد بروز و ظهور خشنودي به
شكل هيجاني شديد و شادي و فرح است .در حقيقت ريشه شادي در انسان را مي بايست
در خشنودي و رضايت نفس او جست و جو كرد؛ چرا كه عامل سازگار با طبع و طبيعت او
تحقق يافته است .انسان ها گاه دچار شگفتي مي شوند؛ زيرا با عواملي مواجه مي شوند كه
ايشان را بسيار خوشايند است .در اين حالت خوشحالي و شادي آنان به شكل فرح و طرب
بروز مي كند و افزون بر جوانح و قلب و درون ،جوارح و اعضاي ايشان را به واكنش شديد
وادار مي سازد .كلمات شادي بخش از دهان خارج مي شود و افزون بر بشاش شدن چهره،
دست و پا و بدن آنها نيز متأثر از سرور دروني شديد به حركت درمي آيد.
در اينجاس��ت كه عقل مي بايست وارد ش��ده و مديريت نفس هيجان زده را به عهده گيرد.
هيجانات خشم و شادي ،امري طبيعي براي نفس تحت تأثير عوامل و اسباب بيروني است.
اما انس��ان مؤمن كه انس��اني عاقل است هر دو دسته از هيجانات را مديريت و مهار مي كند
و اجازه نمي دهد كه اين هيجانات ،او را از دايره عقالنيت و عدالت و اعتدال بيرون برده و
به س��وي باطل كشاند .خداوند در آياتي چند ،برخي از انسان ها را كه تحت تأثير هيجانات
نفساني عمل و رفتار مي كنند سرزنش مي كند .پس همان گونه كه رفتارهاي متأثر از خشم
مديريت نش��ده از سوي عقل ،ناپسند و زشت دانسته ش��ده است؛ رفتارهاي متأثر از شادي
مديريت نشده نيز ناپسند و زشت دانسته مي شود و خداوند به صراحت اعالم مي دارد كه
2
رفتارهاي فرحناك را دوست نمي دارد؛ چرا كه ريشه در خروجي از عقالنيت دارد.
قدرت همراه با گذشت:
قوت و قدرت مي تواند ذاتي و يا اكتس��ابي باش��د .برخي از انسان ها داراي قوت و قدرت
بدني هس��تند؛ چنانكه خداوند درباره حضرت طالوت مي فرمايد كه او داراي بدني قوي و
قدرتمند بود 3همين خصوصيت را خداوند به حضرت موسي(ع) نسبت مي دهد و از زبان
دختر شعيب(ع) بيان مي كند كه ايشان مردي قوي و امين بودند4.داشتن قوت بدني از امور
غير ارادي است هرچند كه مي توان با شيوه هائي آن را پرورش داد ولي هركسي نمي تواند
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با پرورش و ورزش ،قوت بدني را به دست آورد.
نتیجه گیری
خوش اخالقي آن نيس��ت که آدم فقط خندهرو باش��د ،بلکه خوش اخالقي اين اس��ت که
صفات پسنديده و عادات نيک از جمله بشاشت و عبوس نبودن در شخص موجود باشد.
فکر ميکنيد در شمار خويهاي خوب ،باالتر از اين صفت خواهيد يافت؟ خير هرگز چنين
نيست.
ما يقدم المؤمن علي اهلل عزوجل بعمل بعد الفرائض احب الي اهلل تعالي من ان يسع الناس
بخلقه.
مؤمن در روز قيامت ،هيچ عملي پس از واجبات به پيش��گاه خداوند متعال نميآورد ،که
از خوش خلقي فراگير همه مردم ،نزد خداوند متعال ،محبوبتر باش��د .خوش خلق کس��ي
اس��ت که به وظيفهي اخالقي خود عمل کند و بدخلق کس��ي است که از زير بار وظايف
اخالقي شانه خالي کند .شخص خوش خلق طبعا به واسطهي آنکه وجدانش راحت است
و با هر کس به طوري که شايس��ته اس��ت رفتار ميکند ،بشاش و سرحال است .از ديگران
راضي اس��ت و ديگران نيز از او راضياند .ولي ش��خص بدخلق چون با کسي سر شازش
ندارد ،هميش��ه در نزاع و کشمکش با ديگران است و از کسي راضي نيست و مردم هم از
او خش��نود نيستند .اين اس��ت که با بدبيني به افراد مينگرد و ميبيند که انتظار و توقعات
او عملي نيس��ت .معلوم است که اين شخص با چنين وضعيتي در شکنجهي روحي است
و روي خوشي نميبيند.
من سآء خلقه عذب نفسه .کسي که بد اخالق باشد ،جان خودش را عذاب ميدهد.
منابع
.1قرآن کریم.
.2اصول کافی اثر ثقۀ االسالم کلینی،بی تا.
 .3اخالق محتشمی ،علی مشکینی،بی تا.
.4اخالق از دیدگاه امام صادق،زهرا اسدی ،شیخ احمد لو،انتشارات ام ابیها.
 .5االمالی ،شیخ صدوق،بی تا.
6بحار االنوار،محمدد باقر مجلسی،بی تا.
شعبۀحرانی،بی تا.
.7تحف العقولعن آلرسول،ابو محمد حسن بن علی بن حسین بن
ّ
 .8در مکتب امام صادق ،محمد تقی حکیم،چاپ ،13،1386دفتر نشر فرهنگ اخالق.
 .9زندگی جعفر بن محمد امام صادق،عبدالعزیزس��یداالهل،ترجمه حس��ین وجدانی،ناشر

محمدی ،بی تا.
.10جایگاه رفیع اخالق در سخنان امام صادق،سید جواد حسینی.
.11سیره وسخن پیشوایان ،محمد علی کوشا،چاپ اول ،1384،ناشر انتشارات حلم.
.12میزان الحکمه،محمد محمدی ری شهری،دار الحدیث،چاپ اول،بی تا،قم.
.13وسائل الشیعه،محمدبن حسن حر عاملی.
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سبک زندگی از دیدگاه امام صادق(ع) با رویکرد
درخت فرهنگ
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زهره سبقت الهی
2
دکتر حمید دوازده امامی
1

چکیده
همیشه در طول تاریخ سعی انسانها بر آن بوده است که راه و رسم زندگی را به نیکوترین
نحو بیاموزند و یک زندگی همراه با س��عادت را تجربه کنند و اما ازمنظر اس�لام آموختن
س��بکی خردمندانه که انس��ان را یاری دهد تا بتواند به نیکوترین وجه در راه سعادت گام
بردارد بس��یار حایز اهمیت بوده و هس��ت و بسیاری از تعالیم اس�لامی از جمله احادیث
و روای��ات نی��ز بر مبنای ایج��اد آگاهی و نگرش صحیح در این زمینه آمده اس��ت در این
میان داش��تن مربی و راهنمایی آگاه  ،صادق و دلسوز جزءاولین نیازها است و یافتن چنین
راهنمایی برای پیروان راه حقیقت دغدغه ای بزرگ .به این ترتیب عالوه بر استفاده از قرآن
به عنوان منشاء عظیم آموزه های اسالمی شاید آنگونه که باید از احادیث امامان و به ویژه
امام صادق(ع) اس��تفاده نش��ده از آنجا که گستره ی سخنان ایشان به قدری عظیم است که
زمان و مکان را برنمی تابد می توان الگویی مطلوب برای زندگی را از آموزه های ایش��ان
طراحی کرد و در همه زمانها از آن اس��تفاده نمود تا با اس��تفاده از آن س��بک زندگی خدا
پس��ندانه را به عنوان الگویی مطلوب ارايه نمودکه البته نقش ایش��ان در غنی سازی ریشه
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان
 .2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان

درخت فرهنگ بسیار مهم بوده است تا آنجاکه بندگی خداوند به عنوان ریشه این درخت
معرفی گردیده و مس��یر رس��یدن به آن با پیروی از دستورات دین وفقه جعفری به عنوان
بدنه و تنه درخت در نظر گرفته ش��ده و در نهایت فهم عمیق از دین ،تدبیر در زندگی و
صبر بر مشکالت است که همان مفهوم زندگی دینی از منظر ایشان می باشد به عنوان میوه
و ثمره این درخت معرفی ش��ده اس��ت و توجه به این مولفه ها ما را در رسیدن به سبکی
از زندگی متعالی یاری خواهد کرد.
کلید واژه ها :سبک زندگی ،زندگی خداپسندانه ،درخت فرهنگ ،بندگی
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مقدمه:
در فهم مدل زندگی خداپس��ندانه همواره باید مولفه های متعددی را مد نظر داش��ت و در
مورد آنان تامل و تدبر کرد که در این میان استفاده از آموزه های امام صادق(ع) و به طور
کلی عمل به دس��تورات دین مهم تلقی گردیده به عنوان الگویی بی همانند مورد نظرقرار
گرفته اس��ت  .بدیهی است این مس��اله نیاز به مطالعه  ،آموزش و پذیرش معیارهای مفید
دارد .در واقع سعی برآن بوده است تا با بهره گیری از آن امام وارسته راهی درست را برای
رسیدن به مقام بندگی پیمودکه درنهایت با تدبر در سخنان امام صادق (ع) می توان بندگی
خداوند را به عنوان ریش��ه و مولفه اصلی و هدف نهایی مطرح نمود .در این میان پس از
بیان درک مشترکی از فرهنگ به طرح مدل «درخت فرهنگ» اشاره شده و ارائه مدلی برای
زندگی خداپس��ندانه و احیای آموزه های امام صادق (ع) در این راس��تا مد نظر قرار گرفته
است .سپس با بیان احادیث و روایت به تشریح آن پرداخته شده که تعمق در دین ،برنامه
ریزی در زندگی و شکیبایی بر نامرادی ها و احسان به دیگران از آن جمله هستند و پس
از آن توصیه به احسان و کمک به دیگران به عنوان دیگر مولفه ها بیان شده و عالوه برآن
بر نقش پیامبران و امامان به عنوان راهنمایانی صدیق که توجه به آموزه های آنان سعادت
زندگی انس��ان را میسر می س��ازد مطرح گردیده است و اما رسیدن به مقام بندگی جزء با
حقیقت ایمان امکانپذیر نبوده و نخواهد بود.
وقتی س��خن از س��بک زندگی و رفتارهای آدمی در زندگی روزمره پیش می آید آ نچه در
ذهن تداعی می ش��ود فرهنگ است  .با تشخیص جایگاه سبک زندگی در فرهنگ انسانها
می توان سبک زندگی مطلوب را شناسایی و در رسیدن به آن همت گمارد.
((اگ��ر از فرهن��گ به عنوان درک معانی مش��ترک یاد کنیم و آن را وس��یله ای بدانیم که
گروه��ی از انس��انهای متفاوت را در جهت��ی واحد و در زمینۀ خاص ب��ه حرکت در می
آورد م��ی توان آن را س��تون فق��رات و برپا دارنده ثبات در نهاد ه��ای اجتماعی بدانیم)).
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(فرهنگی،1377،صفحه )82
((ش��این س��طوح فرهنگ و تعامل آنها را با یک دیگر مورد توجه قرار داده و در مطالعات
خود فرهنگ را به مثابه یک پیکر واحد می بیند که از س��ه بخش متمایز به یک دیگر ولی
در عی��ن حال مرتبط به هم پدید آمده اس��ت و هر بخش  ،بخ��ش دیگر را کامل می کند
،در اولین سطح مدل شاین،موضوعات و مخلوقات دست بشر قرار دارد.در زیر این سطح
ارزش ها و هنجارهای رفتاری نهفته اس��ت و در عمیق ترین س��طح فرهنگ زنجیره ای از
باورها ومفروضات اساسی قرار گرفته اند(.فرهنگی،1386،صفحه )93
به این ترتیب هر فرهنگ ویژگی های خاص خود را دارد که براساس آن ویژگی ها هویت
خ��ود را ش��کل می دهد ،برای ش��ناخت بهتر این هویت در اینجا ب��ه طرح مدل «درخت
فرهنگ» اش��اره می شود(.فرهنگی  )1377،90،مدلی که در آن فرهنگ به گونه ای استعاره
ای ،همانند درخت تصور می شود که در خاک خاصی رشد کرده و بالنده می شود و شامل
اجزایی چون ریش��ه ،تنه س��اقه و در نهایت شاخه و برگ و میوه است .با به کارگیری این
اس��تعاره درمورد فرهنگ و عملکرد آن در یک جامعه می توان مفهومی پیچیده و انتزاعی
چون فرهنگ را تحلیل نمود .اگر ریش��ه های عمده فرهنگ را درهنر ،اس��طوره ها ،زبان
و مذهب جس��تجو کنیم .می توان تفاوت های بارزی میان فرهنگ های مختلف یافت)).
(فرهنگی،1386،صفحه )91
((بنابرای��ن با مطالعه دقیق درخت فرهنگ می توان این گونه بیان کرد که ریش��ه ها منابع
فرهنگی هستند که فرهنگ با آنها نفس می کشد و بالنده ی می شود (هنر ،اساطیر ،مذهب،
ادبیات) و اما س��اقه درخت که س��اختار اجتماعی جامعه است شامل مفاهیم  ،فلسفه ،خط
مش��ی ها می باشد و اما برگ ها که همان جلوه های بیرونی فرهنگ هستند شامل رفتار و
صفات و ارزش های افراد جامعه است))(فرهنگی 1377 ،صفحه )90
درواق��ع می توان گفت س��بک زندگی بیرونی ترین الیه فرهنگ وبه عبارتی ش��اخ وبرگ
درخت است در قرآن کریم وقتی سخن از ((مشی )) آدمیان به میان می آید فقط سبک راه
رفتن آنان مراد نیست بلکه در تفاسیر سبک زندگی را هم لحاظ کرده اند .
به عنوان مثال ((بندگان خدای رحمان کسانی هستند که در راه رفتن متواضع اند )) را مراد
تعادل در س��بک زندگی دانسته اندودر تفسیر آیه 63سوره فرقان که در مورد عبادالرحمن
آمده اس��ت می خوانیم که امام صادق (ع)فرمودند  :مراد از«هونا» زندگی کردن بر اس��اس
ُ
است(قرآئتی،1379،ص) 278
فطرت و هماهنگ با روحیه ای است که خداوندآفریده
بنابراین تعمق در دین و آموزه های آن انس��ان را به س��ر منزل س��عادت خواهد رساند و
باالترین مدال برای انس��ان مدال بندگی حق است  .اگر سبک زندگی شاخ وبرگ درخت
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فرهنگ باشد ریشه وتنه ی آن از منظر اسالم وآموزه های دینی چیست؟ تا با توجه به آنها
سبک زندگی متعالی گردد.
در همان مثال در آیه ی 63س��وره فرقان س��بک زندگی متعادل را خداوند متعال به بندگان
حقیقی خود نس��بت می دهد پس یکی از ریش��ه های این نوع سبک زندگی اعتقاد وباور
به این اس��ت که آدمی باید خود را در خدمت بندگی خدا قرار دهد چرا که با این باور به
صفات بندگان خدا متصف خواهد شد .آیات  63تا پایان سوره مبارکه فرقان به این صفات
پرداخته است.
در این بین نقش امام صادق(ع) در طراحی س��بک زندگی اس�لامی بس��یار چشمگیر بوده
اس��ت ایش��ان در دورانی که بر مس��ند تدریس بوده اند تمام تالش خود را به غنی سازی
ریشه درخت فرهنگ در تشیع پرداخته اند گویی ایشان به این نتیجه رسیده بودند که سیر
تاریخ اس�لام تا آن زمان نیاز به بازس��ازی فرهنگی دارد و اگر این بازسازی صورت نگیرد
ریش��ه فرهنگ دین ازبین خواهد رفت و اثری از درخت تنومند اسالم باقی نخواهد ماند.
ش��اید نتوان در تاریخ همانند مدرس��ه امام صادق ،مدرسه ای فکری یافت که بتواند نسل
های متوالی را تحت تأثیر خود قرار دهد و اصول و افکار و اعتقادات خود را بر آنها حاکم
س��ازد و مردمی متمدن و فرهیخته با کیان و موجودیتی یگانه بنیان نهاده باشد ،البته اشتباه
است اگر بخواهیم دستاورد های این مدرسه را به معاصران آن محدود کنیم بلکه دستاورد
های علمی و دینی این مدرس��ه در اندیش��ه هایی اس��ت که در جامعه ایجاد کرده و در
مردان پرورش یافته و بالنده ای اس��ت که سیمایی تاریخ را دگرگون ساخته اند (مدرسی
،1381،صفحه)14 -13
در واقع می توان گفت یک مکتب وقتی می خواهد پیروان خود را بسازد از راه ارائه طریق
و ایج��اد انگیزه در آنها این کار را انجام می ده��د .پس ناچار هدف و ایدئولوژی خود را
ب��ه پیروان خویش معرف��ی می کند ،در این میان نقش امام صادق(ع) در احیاء و انتش��ار
حقیقت اس�لام به عنوان سیس��تمی فکری و اجتماعی و هدف واالی آن که ترسیم انسان
کامل است چشمگیر و قابل ستایش است .ایشان در مباحث اخالقی مانند سایر موضوعات
تعالیم ارزشمند بسیاری را به وسیله شاگردان خود منتشر کردند و بدون آنکه اصطالحات
مش��کل حکمت عملی را به کار ببرند و در تنگنای استداللی خشک و برهانی قرار گیرند
با استمداد از مکتب وحی حقایق اخالق را به طرز روشن بیان فرمودند( .مفتح)13 60،
در س��یره امام صادق عالوه بر توصیه های موکد ایش��ان بر س��بک زندگی خداپسندانه به
باورهایی اشاره می شود که اساس و ریشه آن سبک زندگی است .
در داستان بشر حافی که شهید مطهری در کتاب داستان و راستان نقل میکند امام صادق(ع)
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سبک زندگی بشر را مبتنی بی اعتنایی او نسبت به بندگی خدا می داند و اینکه ((اگر بشر
خود را بنده واقعی می دانس��ت اینگونه زندگی نمی کرد )) حاکی از توجه امام به باورها
و اعتقادات و تاثیر آن بر روش و شیوه ی زندگی است .
البته توصیه امام صادق در رسیدن به بنده واقعی خدا آنست که اگر می خواهد به حقیقت
ایمان دست یابد باید مواردی را در زندگی خود به کار گیرد :
بنده حقیقت ایمانش به حد کمال نرس��د تا آنکه در آن سه ویژگی باشد .اندیشه عمیق در
دین ،برنامه ریزی دقیق در زندگی مادی و شکیبایی بر نا مرادی ها(بحاراالنوار)300/67
می توان گفت امام صادق (ع) در این س��خن س��ه محور اصلی از س��بک زندگی اسالمی
را به تصویر کش��یده اند و این صفات را برای کس��ی متصور ش��ده اند که ایمانش به حد
کمال رسیده باشد اما اینکه اهمیت اندیشیدن در دین  ،برنامه ریزی در زندگی و شکیبایی
در نردبان س��عادت انس��ان چه جایگاهی دارد ،قابل بررسی و تأمل است (( .از این منظر
تف ّق��ه از نظر معنا با تعقل پیوند نزدیکی دارد .اما دقیقأ به آن معنا نیس��ت  ،تعقل به معنای
خوب فکر کردن اس��ت و تفقه یعنی تعقل صریح  ،یعنی تعقلی که عمیق تر بوده و عقل
در فکر نفوذ بیشتری دارد  .از قرن سوم هجری به عده ای از دانشمندان که در فروع دین
تخصص پیدا می کردند اصطالحأ فقیه گفته اند ولی قبل از آن در متون دینی اصطالح تفقه
به معنای عمیق فکر کردن در دین است و در قرآن هم به همین معنا آمده است .حضرت
عل��ی(ع) م��ی فرمایند  :دین را به طور عمیق تحقیق کن تا آن را بفهمی و همت تو بر این
باش��د ک��ه نهنگ وار  ،اقیانوس دین را درنوردی ،ن��ه این که دین را برکه ای ببینی و مانند
یک ماهی س��اده و خرد در آن حرکت کنی .در واقع می توان اش��اره کرد فهم ضعیف از
دینداری همواره س��بب ش��ده است که ضربه های زیادی بر ما وارد شود  ،در روایت آمده
است .عبادت هرکس را به اندازه ای قبول می کنند که دین را می فهمد از این منظر کسانی
که فهمش��ان از دین س��طحی بوده دینش��ان را از دس��ت داده اند نه آنان که در دین تعمق
کرده اند( )).طاهرزاده)1382،
در واق��ع می ت��وان گفت هیچکس نمی تواند از نقص به کمال برس��د مگر از راه تفکر و
تدبرکه تفکر کلید اسرار و چراغ انوار تعریف شده است و راهی است برای نزدیک شدن
به کمال و عظمت پروردگار و آنجا که سخن از دین می شود و سبک یک زندگی متعالی
به میان می آید می توان گفت اصول دین همانا ریشه درخت دین و فروع آن همانند شاخ
و برگ آن می باشند و اخالق میوه و ثمره آن است و همانطورکه درخت در صورتی نتیجه
بخش اس��ت که سه قسمت نامبرده کامل باش��د ایمان شخص نیز درصورتی نتیجه بخش
خواهد بودکه اصول و فروع و اخالق او کامل باشد
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قرآن کریم در مثالی می فرماید (( :مثل کلمه پاک توحید مثل درخت پاک وس��المی است
که در زیر زمین ریش��ه دوانده وشاخه هایش سر به آسمان کشیده است ،این درخت میوه
ده وثمر بخش است ،همیشه بهار است وهمیشه میوه می دهد در همه فصلهاوروزها میوه
فراوان دارد که تمام ناشدنی است )) (ابراهیم24/و)25ا
((استاد مطهری می فرمایند این مثل در مورد کسانی است که درخت خداشناسی در زمین
روحشان دمیده است  .شاخه های این درخت ازاعتقاد به نبوت و والیت و وجود ادیان و
راهنمایان الهی و همچنین اعتقاد به حقانیت جهان اس��ت  .میوه های این درخت ش��رافت
وکرامت است ،عفت و تقوا  ،احسان و گذشت و ...است ))(مطهری ،1382،ص)14
بنابراین دین که س��ازمان فکری و اعتقادی و اخالقی عظیمی اس��ت به عنوان رکن اساسی
محسوب گردیده است و تدبر و تعمق در آن برای شناخت راه سعادت ضروری است
و اما دین در دو مقام برای انس��ان الزم و ضروری است هم برای سازگار ساختن زندگی
اجتماع��ی با زندگی فرد یعنی ایجاد عدالت اجتماعی و هم در ایجاد توافق در روحیه فرد
با مصالح جامعه و اینجاس��ت که اهمیت دین که اساس��ش توحید و ایمان به خدای یگانه
است مشخص می شود(مطهری ،1382،ص)25
((همیش��ه عقل،آدمی را به راه صالح رهنمود می کند و چه صالحی باالتر از معتقد شدن
به مبانی دینی ،که در واقع دین ،آن اس��ت که عقل به س��وی آن  ،راهنمایی می کند و دین
همان گوهر گرانبهایی اس��ت که درباره آن تعقل و تفکر شده است و این مسأله به زیبایی
در این سخن متبلور شده است()).حکیم)1374،
خداوند اهل ایمان را به س��خن حق و درست برای همیشه ثابت و پا برجا و تزلزل ناپذیر
نگه می دارد ،در دنیا و آخرت .در س��خنی زیبا از فرزند ایش��ان امام موس��ی کاظم آمده
است ((التدبیر نصف العیش))تدبیر و مدیریت  ،نیمی از زندگی است (تحف العقول،صف
حه)403
اما میتوان گفت اساس��أ زندگی و خوشبختی مانند یک محل و یک ساختمان که از مصالح
گوناگون از جمله خش��ت و گل بناشده باش��د درهایی دارد که انسان بایددر ابتدا درها را
بشناس��د و س��پس خود را عادت دهد که همیشه از راه راس��ت و مستقیم به زندگی وارد
ش��ود و خوشبختی را جستجو نماید((مپیچ از ره راست بر راه کج-چو در هست حاجت
به دیوارنیست))و این یک قاعده کلی در زندگی بشر است ،چشم بصیرت می خواهد که
راههای صحیح ورود به محوطۀ زندگی را بشناسد و پشت دیوار و حصار زندگی معطل و
متحیر نماند (مطهری،1382،صفحه (( )40پیغمبران الهی آمده اند که به ما راه زندگی و به
تعبیر دیگر در ورودی زندگی و خوشبختی را نشان دهند ،در ورودی زندگی نیکی و نیکو
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کاری  ،راستی و درستی و استحکام اخالقی و خیر خواهی و مهربانی است .تنها ایمان و
اعتقاد به معنویت و س��پس نیکو کاری بر اساس آن اعتقاد مقدس است که قلب را آرام و
رضایت خاطر را تأمین می کند و سعادت را میسر می سازد و منتهای سعادت همین است
که آدمی در ناحیه عقل و فکر ،دارای محکم ترین اطمینان ها و در ناحیۀ احساسات و قلب
دارای پاک ترین نیّتها و در ناحیۀ عمل دارای نیکو ترین عمل ها باشد()).مطهری )1382،
((و اما صبر بر نا مرادی ها نتایج بسیار دارد .که از جمله آنها تربیت نفس است ،اگر انسان
مدتی در پیشامد های ناگوار و بلیّات روزگار و در مشقت عبادت و مناسک و تلخی ترک
لذات نفس��انی به واسطۀ فرمان حضرت ولی النعم ،صبر کند و تحمل سختی ها را گر چه
س��خت و ناگوار باش��د بنماید.کم کم نفس عادت می کند و س��ختی تحمل مشقات بر آن
آسان می گردد و برای نفس ملکۀ راسخۀ نوریه پیدا می شود که به واسطه آن از مقام صبر
ترق��ی می کن��د و به مقامات عالیه نائل می گردد بلکه صبر در معاصی منش��أ تقوای نفس
است و صبر در طاعات ،منشأ انس به حق گردد و صبر در بلیّات منشا رضا به قضای الهی
شود و اینها از مقامات بزرگ اهل ایمان ،بلکه اهل عرفان است .در حدیث شریفی از اهل
بیت س��تایش بلیغ از صبر گردیده است .حضرت صادق می فرماید ((صبر نسبت به ایمان
به مثابه سر است نسبت به تن ،پس وقتی سر رفت،جسد برود ،و همین طور وقتی که صبر
رفت،ایمان برود( .اصول کافی،ج،2صفحه )87
صبر نه تنها کلید ابواب سعادت و منشاء نجات از مهالک است بلکه صبر بلیّات را بر انسان
آس��ان می کند و مش��کالت را سهل می نماید و عزم و اراده را قوت می بخشد و مملکت
روح را مستقل نماید)) (امام خمینی،1378صفحه )262
می توان گفت یکی از اموری که در موفقیت انسان تاثیر بسزایی دارد و شرط موفقیت در
کارهای مهم اس��ت صبر زیاد اس��ت وکم صبری مانعی برای انسان است تابر کارهایی که
در آن مستعد است مداومت ورزد (( از دیدگاه عالمه طباطبایی صبر عبارت است از اینکه
انس��ان در قلب خود اس��تقامتی داشته باشدکه بتواند کنترل نظام نفس خود را که استقامت
امر حیاتی انسانی و جلوگیری از اختالل آن بستگی به نظام دارد ،در دست گرفته دل خود
را از تفرقه و نس��یان در تدبیر و خبط فکر و فساد رای جلوگیری کند)) (طباطبایی1379،
،ج،11ص)141
پس اساس سبک زندگی و ریشه ی آن از منظر امام صادق(ع) بندگی خداست و توصیه
امام به بنده واقعی خدا رس��یدن به حقیقت ایمان است که در صورتی حاصل می شود که
سبک زندگی مبتنی بر فهم عمیق دین  ،تدبیر و برنامه ریزی درامور زندگی و نیزتحمل و
بردباری در برابر مشکالت می باشد .
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در آیات سوره فرقان به سبک زندگی بندگان خدای رحمان می پردازد و اشاره به انفاق و
تعادل در این امر شده است  .توگویی کسی که اساس زندگی خود را بر بندگی قرار داده
و طرح نس��بت ًا جامعی از اخالق اسالمی به دست میدهد تا آنجا که دعا میکند که سرمشق
طالبان کمال باش��د از دیگر بندگان خدا هم غافل نیس��ت  .در این راستا امام صادق(ع) در
خصوص روابط اجتماعی و سبک ز ندگی اجتماعی توصیه به احسان و کمک به دیگران
می کند.
امام صادق(ع) می فرماید :در نیکی رس��اندن به برادران خود با یکدیگر مسابقه بگذارید و
اهل نیکی باشید .زیرا بهشت را دری است بنام معروف «نیکی و احسان» که جز کسی که
در دنیا نیکی کرده داخل آن نش��ود  .همانا بنده در راه برآوردن حاجات برادر مؤمن خود
گام بردار و خدای عزل و عجل بر او دو فرشته نگارد .یکی در طرف راست و دیگری در
جانب چپ او که برایش از پروردگار آمورزش خواهند و برای روا ش��دن حاجت او دعا
کنند .سپس فرمود :به خدا چون مؤمن به حاجتش رسد پیغمبر از خود او مسرورتر است.
(الکافی/ترجم iمصطفوی/ج/10/280/3صفحه )280
در این حدیث به یکی از شاخه های بزرگ احسان که همان خیرخواهی است اشاره است.
امری که ثواب آن راحدی نیست و احادیثی که از امامان مختلف در این زمینه رسیده است
فراوانند .رسول خدا فرمودند :گاهی مؤمن حاجتی از برادرش بر او آورده می شود و نمی
تواند روا کند ولی دل او به آن مش��غول می گردد و در اندیش��ه آن است .خدای تبارک و
تعالی او را به سبب همین اندیشه و اهتمام به بهشت می برد .
و امام صادق در نامه خود به ابن جندب می نویسند ((کسی که در برآوردن ساختن حوائج
برادر ایمانی اش قدمی بردارد مانند کس��ی است که سعی بین صفا و مروه انجام می دهد.
و اگر ش��خصأ نیاز او را برآورد ثواب کس��ی را دارد که در راه خدا و در جنگ بدر واحد
جهاد کرده و در خون خود غلطیده است(.بحاراالنوار ،جلد ،75باب ،24حدیث ش )1
در اخبار و روایات آمده اس��ت که کمتر حقی که مومن نس��بت به مومن پیدا میکند این
اس��ت که باید هرچه را برای خود دوست می دارد برای او دوست بدارد و هرچه را برای
خ��ود مکروه می دارد برای او مکروه بدارد یعنی کمترین حق اواین اس��ت که خود را به
جای او فرض کند(مطهری،1382،ص)288
امام صادق (ع)نیز فرمودند :خودت را همواره به جای دیگران بگذار و برای آنها همان را
بخواهی که برای خود می خواهی(مطهری،1382،ص ) 230و در جایی دیگر آمده است تا
زمانی که مومن در راه کمک به برادر دینی اش باش��د خدا در راه کمک به اوس��ت (اصول
کافی،ج،3ص)283
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و همه احادیث فوق نش��ان میدهد که در نگاه ایش��ان هرکس که طالب خیر و نعمت برای
دیگران باشد در هر خیری که به ایشان برسد شریک است و این صفت چنان مهم شمرده
ش��ده که در سوره مایده آیه 2آمده اس��ت در کارهای خوب ،در احسان و بانی خیر شدن
و ب��ر اقامه تقوی و طهارت ،یکدیگر را اعانت کنید و به کمک یکدیگر بش��تابید .بنابراین
اگر در جامعه روح اجتماعی و حس همدردی و همکاری وجود داش��ته باش��د آن جامعه
زنده و پایدار است و حتی اندیشه کار خیر نیز راهی است به بهشت و برای چنین صفتی
پاداش��های متعددی ازجمله رضایت خدا و پیغمبر  ،رواشدن حاجات خود شخص ،ثوابی
در حد جهاد و انجام اعمال حج و ...بیان شده است .
متاسفانه در شرایط کنونی ما که هجوم اشتغاالت روزمره ما را از برخی فضایل و حسنات
دور نگاه داشته است برای این که از این سردرگمی خارج شده و سبک زندگی اسالمی
را سرلوحه قرار دهیم ،چاره ای نداریم جز آن که به دامان آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
بازگردیم وخود را از این اقیانوس معنا س��یراب کنیم در واقع ما باید با الگوگیری از سیره
و زندگان��ی ائمه اطهار(ع) به ویژه امام صادق(ع) به عنوان رییس مذهب جعفری  ،گامی
محکم در این راه برداریم تا بتوانیم الگویی همه جانبه را برای دنیا و عقبای خود رقم زنیم
و رنگ و بویی معنوی به زندگی خود ببخشیم .
نتیجه گیری
به نظر می رس��د برای رس��یدن به س��بکی از زندگی متعالی در کنار قرآن  ،بهره گرفتن از
سخنان امامان بویژه امام صادق(ع) ما را در پیمودن راه سعادت یاری خواهد کرد در واقع
می توان گفت اگر برای آغاز راه تکیه گاه ما که همان باورها و اعتقادات ما را تشکیل می
دهد ریش��ه ای محکم داش��ته باشد جلوه های بیرونی آن که همان سبک زندگی است نیز
به بهترین وجه نمود خواهد کرد پس اساس سبک زندگی و ریشه آن از نگاه امام بندگی
خداس��ت که از باالترین فضایل بش��ری شمرده می شود و منتهای سعادت همان است که
انسان د رناحیه عقل و فکر و قلب و احساس به کمال مطلوب برسد و خود را به صفات
نیک��و متصف کند که همه ی این عوامل باعث برخورداری بیش��تر انس��ان از رضایت در
زندگی و رضایت حق تعالی می گردد و این اولین گام در باالرفتن از نردبان سعادتمندی
است .
و چون بنده دل در گرو محبت خدا نهد آغاز مسلمانی اوست و چون روی به آن محسن
ازلی کند خود نیز نیکوکار می شود و او را محسن می خوانند.
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مناظرات امام صادق علیه السالم

اکرم سپیانی

1

چکیده
السالم كه ادامه دهندگان رسالت عظيم هدايت بعد از وجود مقدس
ائمه معصومين عليهم ّ
نبی اکرم صلوات اله علیه هس��تند در طول زندگانى افتخارآميز خود به منظور دعوت الى
اللهّ و س��وق دادن انس��انها به صفات و رفتارهاى نيكو  -بنابر ش��رایط سیاسی واجتماعی
خود -ش��يوه هاى متنوعى را به كار گرفته اند كه هر يك در جاى خود تاثير بس��زايى بر
ش��خصيت و رفتار انسان ها بر جاى نهاده است که جدال اَحسن و مناظرات برهانىِ دور
از مغالطه يكى از انواع آن اس��ت .مناظره از بنيادهاى اس��توار دين اسالم است و در دوران
امام صادق علیه السالم از آنجا که دستگاه سیاسی حاکم درگیر منازعات داخلی و قیام بنی
العباس شده بود به امام این فرصت را داد تا مبانی اسالم را به این روش خاص علمی برای
مردم بازگو نماید؛ ش��ایان ذکر اس��ت که انحرافات فکری که بر اثر اشاعه شبهات در میان
مردم توس��ط حکومت ایجاد ش��ده بود و همچنین وجود فرقه های انحرافی چون غالت
 ،زنادقه و معتزله و از طرفی دیگر رونق گرفتن مباحث کالمی و فلس��فی در میان مردم به
دلیل ترجمه متون علمی ملل مختلف و درگیر ش��دن ذهن مردم با این مسائل باب مناظره
 .1مدرسه علمیه ریحانه شهرستان اصفهان

مقدمه
ائمه معصومین هر کدام جهت انجام وظیفه مهم و اساسی خود که همان حفظ اسالم ناب
محم��دی صلی اهلل علی��ه وآله از انحرافات موجود بود  ،تالش نمایند و روش��ی که برای
این امر مهم اتخاذ می نمودند بنا به شرایط حاکم بر زمانه تغییر می کرد  .امام صادق علیه
الس�لام نیز جهت نیل به این هدف واال روش مناظره را انتخاب نمود .اتخاذ این ش��یوه به
ش��رایط سیاس��ی خاص حضرت در این دوره بستگی داش��ت چرا که بنی امیه فشارها و
کنترل های شدید را از حضرت برداشت و تا حدودی ایشان و شیعیانشان از آزادی نسبی
برخوردار ش��دند و توانس��تند نفس راحتی بکش��ند .به کار بردن روش مناظره در پیشبرد
مباحث علمی به دلیل برخورد آرا با یکدیگر و در نهایت دس��ت یافتن به دیدگاه و باوری
درست  ،ضرورت این روش را مشخص می نماید و اهمیت بررسی این مبحث را روشن
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را فراهم می نمود؛ اين ش��يوه تبليغى اثرى عظيم برای پرسشگران بى غرض در شناساندن
حقانيت ش��ريعت محمدى ص ّلى اللهّ عليه و آله و تفهيم لزوم پيروى از آن داش��ته است تا
جای��ی که بر اثر مناظرات ؛آن زمان بهترین دوره برای پایه گذاری مباحث فقهی و معارف
اهل البیت به شمار می آید که نه تنها حضرت خود این روش علمی را به کار می گرفتند
بلکه با آموزش عملی به ش��اگردان سعی در آموزش مبانی این روش به دیگران داشتند .با
بررسی روایات وارده شیوه های مناظرات حضرت به روش های ذیل بود:
قرار گرفتن در جایگاه پرسشگر (استدالل همراه با پرسش) ،دعوت به توحید ونفی شرک
با ترسیم سیمای حج ،استدالل :که در روش استدالل حضرت به تناسب نقطه فکری فرد از
دو طریق ذیل استفاده می نمود( :استدالل از طريق محسوسات  ،استدالل عقلی ومنطقی)
حل تناقض آیات  ،مورد خطاب قرار دادن افراد با کلمات نیکو  ،باطل نمودن روش قیاس
 ،پاسخی کوتاه وکوبنده  ،از غیب خبر دادن.
اگر چه تمام روش های به کار گرفته شده توسط حضرت مهم وقابل توجه است اما روش
قرار گرفتن در جایگاه پرسش��گر بسیار قابل توجه است چراکه در این روش فرد مخاطب
پا به پای کس��ی که با او مناظره می کند حرکت کرده و با ناتوانی در پاس��خ به شبهاتی که
نس��بت به عقایدش طرح شده خود به طور طبیعی نسبت به عقاید عقب نشینی می کند و
نیز در روش��ی که فرد با کالمی نیکو مورد خطاب قرار می گیرد؛ اگر چه ممکن است فرد
مقابل ما از عقایدش دس��ت بر ندارد اما این اثر را دارد که ما را به ناتوانی در برابر تحمل
مخالف متهم نخواهیم شد.
کلی��د واژگان :ام��ام صادق  ،مناظ��ره ،ش��اگردان  ،روش های مناظره  ،اخ�لاق مناظره.
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می نماید چرا که اگر مطلبی بدون بررسی شبهات پیرامون آن گفته شود ممکن است افراد
با خواندن یا ش��نیدن مطلب با خطور اولین پرسش نسبت به پذیرش مسئله مقاومت نشان
داده تا جایی که حتی حاضر نیس��تند تا دالیل گوینده و یا ش��نونده را بشنوند و یا بخوانند
ام��ا زمانی که دو نفر مخال��ف با یکدیگر در مقابل هم قرار می گیرند به طور طبیعی وقتی
فرد یک به یک شبهاتش مطرح می شود و پاسخ منطقی می شنود حتی ممکن است دست
از عقاید خود بردارد اگر چه ممکن است فردی به خاطر لجاجت و یا عناد چنین نکند .
مناظره برای خود اصولی دارد که باید بر اس��اس آن انجام ش��ود و در این مقاله س��عی بر
آن اس��ت که با توجه به اینکه ائمه معصومین علیهم السالم  ،بهترین الگوی عملی برای ما
به عنوان پیروانش��ان هس��تند ؛ روش هایی که حضرت صادق علیه السالم برای این شیوه
خاص علمی به کار می گرفتند را بیان نموده و تا حدودی راه را برای جویندگان مسیر حق
روشن نماییم و البته هدف اصلی از این بررسی آشنایی با معارف اهل البیت علیهم السالم،
آش��نایی با مبحث مناظره و روش های خاص حضرت در مناظره اس��ت که با بررس��ی
روایات موجود در ذیل هر کدام روش خاص حضرت از دل روایت اس��تخراج و پس از
تبیین روش  ،اهمیت آن بررس��ی شده است که این مسئله در کتب دیگری چون مناظرات
امام صادق علیه السالم و مقایسه آن با مناظرات انبیا در قرآن از سیده فاطمه حسینی مطرح
و مورد بررسی قرار گرفته بود و روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای است که با مطالعه
کتاب ها و فیش برداری از آن ها مطالب جمع آوری گردید.
 -1مختصری از زندگینامه امام صادق علیه السالم
ن��ام مبارک امام شش��م عليهالس�لام جعفر فرزن��د محمد بن علي بن حس��ين بن علي بن
ابيطالب عليهمالس�لام اس��ت و کنيهي او ابوعبداهلل و لقبش «صادق» ميباش��د (و القاب
ديگري نيز برای ایش��ان ذکر کردهاند( امام روز جمعه هنگام طلوع فجر ،هفدهم ماه ربيع
األول سال هشتاد هجري قمري در مدينه متولد شد .مادر گرامي آن حضرت امفروه دختر
قاسم بن محمد بن ابيبکر (خليفهي اول) ميباشد .مدت عمرشان  65سال بود که دوازده
س��ال آن در زمان حيات جدش امام سجاد عليهالسالم و  31سال با پدر بزرگوارش سپري
نمود و مدت امامت آن حضرت  34سال بود ؛ خلفای دوران امام به ترتیب عبارت بودند
از :هش��ام بن عبدالملک ،وليد بن يزيد  ،يزي��د بن وليد بن عبدالملک  ،ابراهيم بن وليد و
خالفت مروان حمار  -آخرين خليفهي اموي  -و پس از انقالب سيه جامگان خراسان به
رهبري ابومسلم در سال  132هجري قمري و پيروزي طرفداران حکومت آل محمد صلي
اهلل عليه و آله بس��اط حکومت چند س��اله بني اميه در هم پيچيده ش��د و بني عباس روي

کار آمدند ؛ خلفای بنی العباس��ی هم دوره با امام ب��ه ترتیب  :ابوالعباس عبداهلل بن محمد
بن  ،علي بن عبداهلل بن عباس  -معروف به «س��فاح»  -پس از او برادرش عبداهلل معروف
به  -ابوجعفر منصور -بودند که حضرت توس��ط منصور مس��موم و به ش��هادت رسیدند.
حضرت – بنا به قولی -روز دوشنبه يازدهم ماه رجب سال  148هجري قمري وفات نمود
و ایش��ان در قبرس��تان بقيع کنار قبر پدر و جدشان امام سجاد عليهالسالم و عمويشان امام
مجتبي عليهالسالم به خاک سپرده شد)1( .
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 -2شرایط سیاسی دوران امام صادق علیه السالم:
امام صادق عليهالسالم با دولتهاي مرواني و عباسي معاصر بوده و در دوران حيات آن امام
بزرگوار برههاي از زمان به وجود آمد که س��تمگران عصر و طاغيان زمان نميتوانستند آن
ام��ام را مورد اذيت و آزار قرار دهند .اين بره��هي زماني از اواخر حکومت مروانيان آغاز
شد و تا اوايل حکومت عباسيان ادامه داشت .در اين برهه امويان و شاميان بر وليد بن يزيد
ش��وريدند و تن نيمه جانش را از بين بردند بنابراین آشوبی در سراسر کشورهای اسالمي
به وجود آمد و درنتیجه حکومت مروانيان فرو پاش��يد .از س��وي ديگر دعوت به حکومت
بني عباس و تبليغ به نفع آنان براي روي کار آمدنش��ان در اطراف و اکناف کشور اسالمي
ص��ورت ميگرف��ت و همهي اين امور ذه��ن فرزندان مروان را از تع��رض به امام صادق
عليهالس�لام که به تالش گس��تردهي علمي و فرهنگي سرگرم بود ،باز ميداشت و پس از
آنکه بنيمروان س��قوط کردند و در جنگ قدرت زمين خوردند ،فرزندان عباس حکومت
را به دس��ت گرفتند .آنان نيز مدتي به پاکسازي محيط از عناصر اموي مشغول بودند و در
تحکيم پايههاي حکومت جديد خود کوش��يدند و امام صادق عليهالسالم با استفاده از اين
فرصت به نشر علوم و معارف پرداخت)2(.
اما چرا با این وجود اینکه با پيشگوئي از موفقيت عباسيان و دستيابي آنان بر حکومت آنان
خبر داده بود؛ باز عباسیان امام را نقطه مقابل خود می دیدند؟
زیرا سفاح از آن ميترسيد که دل مردم به سوي امام صادق عليهالسالم معطوف شود و آنان
منزلت امام را بشناس��ند؛ به ويژه آنکه طرز تفکر مردم در مورد خالفت ،آن بود که خليفه
بايد فرزند پيامبر و از اهل بيت باش��د و هنوز مردم خالفت را جدا از دين نميدانس��تند.
پ��س طبعا مردم به دنبال امام صادق عليهالس�لام که هم فرزند پيامبر و امام و وصي پيامبر
صلي اهلل عليه و آله و س��لم بود ميرفتند.البته هر چند که سفاح ،نخستين خليفهي عباسي
امام صادق عليهالسالم را فراموش نکرده بود ولي او چندان هم به فکر امام نبود و بيشتر به
امويان و مروانيان ميانديش��يد تا آنکه دوران منصور فرا رسيد و سلطنت عباسيان استقرار
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يافت؛ آن وقت او گاه و بيگاه براي امام صادق عليهالسالم ايجاد مزاحمت ميکرد و به آن
حضرت تنگ ميگرفت و گاهي هم امام صادق عليهالسالم را به حال خود ميگذاشت زیرا
حضرت بر اثر فعاليت ها و پرورش شاگردان بزرگ  ،شهرت فراوان به دست آورده و همه
روزه کاروان هائي از نقاط مختلف براي ديدار و اس��تفاده از محضرشان به مدينه ميآمدند
و همي��ن توجه قلبي مردم ،منصور را به وحش��ت ميانداخت و نیز منصور نميتوانس��ت
دانش��گاه امام صادق عليهالس�لام را براي مقاصد سياس��ي خود ،آلت دست قرار دهد و يا
آن را به همکاري با خود وادار نمايد چراکه اين دانش��گاه از روز نخست مبارزهي منفي با
ستمکاران را سرلوحهي تعاليم خود قرار داده بود و به شاگردان خويش اجازهي دوستي و
همکاري با ظالمان را نميداد ،تا چه رسد به اينکه آنان را در هدف هايشان ياري دهد)3( .
اما منصور بعد از يک سري آزار و اذیت به حضرت صادق عليهالسالم از ایشان درخواست
کرد که هديه و تحفهاي به وي بدهد که نزد هيچ کس نظير و مانند آن نباشد و امام صادق
عليهالس�لام نیز چوب دستياي را که يادگاري رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم بود
و يک ذرع طول داشت ،به رسم هديه به منصور داد .منصور بسيار خوشحال شد و دستور
داد آن را چهار قسمت کنند و هر قسمت را در جائي نهاد .سپس به امام صادق عليهالسالم
گفت :شما را به پاداش اين هديه آزاد ميگذارم تا دانش و علم خود را به شيعيانتان تعليم
دهید و من هرگز متعرض شما و شيعيانتان نخواهم شد .پس بدون ترس و واهمه به مردم
فتوي بدهید ،ولي در شهري که من هستم ،نباشید)4( .
 -3شرایط اجتماعی وفرهنگی دوران امام صادق علیه السالم:
اختالفات سياسي بين امويان و عباسيان و تقسيم شدن اسالم به فرقههاي مختلف و ظهور
عقايد مادي و نفوذ فلس��فهي يونان در کش��ورهاي اس�لامي ،موجب پيدايش يک نهضت
علمي گرديد .نهضتي که پايههاي آن بر حقايق مسلم استوار بود .چنين نهضتي الزم بود ،تا
هم حقايق ديني را از ميان خرافات و احاديث جعلي بيرون کشد و هم در برابر زنديقها و
ماديها با نيروي منطق و قدرت استدالل مقاومت کند و آراء سست آنها را ،محکوم سازد؛
مناظ��رات آن حضرت با افراد دهري و مادي مانند «ابن ابيالعوجاء» و «ابوش��اکرديصاني»
و حتي «ابنمقفع» معروف اس��ت .به وجود آمدن چنين نهضت علمي در محيط آش��فته و
تاريک آن عصر ،کار هر کس��ي نبود ،تنها وجود گرامي حضرت صادق (ع) ميتوانس��ت
چنين مقامي داش��ته باشد ،که با کناره گيري از جنجال هاي سياسي از آغاز امامت در نشر
معارف اس�لام و احاديث راس��تين دين مبين و تبليغ احکام و تعليم مسلمانان کمر همت
ببن��دد .زم��ان امام ص��ادق (ع) در حقيقت عصر طاليي دانش و تروي��ج احکام و تربيت

 -4فعالیت علمی حضرت صادق علیه السالم:
فعالیت های امام (علیه السالم)در زمینه نشر معارف اسالمی را می توان به دو بخش تقسیم
نمود :اول) س��خنرانی و طرح مس��اله از جانب خود حضرت و پاس��خ به آن که هر چند
بسیار قابل توجه است اما در این مقاله منظور نبوده وفقط به همین اشاره اکتفا می نماییم.
دوم) مناظره که در این روش حضرت به صورت قاطعانه در برابر ش��بهه های غرض آلود
می ایس��تادند و این شبهات بیشتردر میان عامه مردم انتشار می یافت؛ در مناظره يك روح
حاكم اس��ت و آن استدالل و احتجاج در راه يقينى ساختن مقصود به طريق عقلى است و
در آن روى سخن با منكران و ناباوران است كه در راه پذيرش  ،موانعى در برابر خود مى
يابند .اين موانع گاه باورهاى خود ايش��ان اس��ت  -حقّ باشد يا باطل  -و گاه تعارضات و
يا ش��بهات و س��ؤ ال هايى که در عقاید و نظریات دینی موثر بوده و با اغراض سیاسی یا
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ش��اگرداني بود که هر يک مشعل نوراني علم را به گوشه و کنار بردند و در «خودشناسي»
و «خداشناسي» مانند استاد بزرگ و امام بزرگوار خود در هدايت مردم کوشيدند)5( .
از جمله این شاگردان می توان به «هشام بن حکم »  « ،مومن الطاق»  « ،محمد بن مسلم»
و « زرارة بن اعین» اشاره نمود)6( .
همزمان با نهضت علمي و پيشرفت دانش به وسيلهي حضرت صادق (ع) در مدينه ،منصور
خليفهي عباس��ي که از راه کينه  ،به فکر ايجاد مکت��ب ديگري افتاد که هم بتواند در برابر
مکتب جعفري استقالل علمي داشته باشد و هم مردم را سرگرم نمايد  ،بنابراین دستور داد
مدرسهاي در محلهي «کرخ» بغداد تأسيس نمایند؛ منصور در اين مدرسه از وجود ابوحنيفه
در مسائل فقهي استفاده نمود و نيز مالک را  -که رئيس فرقهي مالکي است  -بر مسند فقه
نشاند و دستور داد کتب علمي و فلسفي را از هند و يونان آورده وترجمه نمودند ،ولي اين
مکتبها نتوانستند وظيفهي ارشاد خود را چنانکه بايد انجام دهند؛ چراکه امام صادق (ع)
مس��ائل فقهي و علمي و کالمي را که پراکنده بود به صورت منظم درآورد ،و در هر رشته
از علوم و فنون شاگردان زيادي تربيت فرمود که باعث گسترش معارف اسالمي در جهان
گرديد و دانش گستري امام (ع) در رشتههاي مختلف فقه ،فلسفه و کالم ،علوم طبيعي و...
آغاز ش��ده و فقه جعفري پایه گذاری می ش��ود که در واقع توضيح و بيان همان اصول و
فروعي بود که در مکتب اس�لام از سوي خدا به پيغمبر بزرگوارش از طريق قرآن و وحي
رسيده و توسط پیامبر بیان شده بود؛ در همین دوران است که فلسفه یونان مطرح می شود
بنابراین حضرت صادق (ع) در رشتهي فلسفه و حکمت با اصحاب و حتي کساني که از
دين و اعتقاد به خدا دور بودند مناظراتي داشته اند)7( .

برای از بین بردن روح حقیقی اسالم مطرح می شد .از اين رو الزم است با نرمش و مدارا
و در عين حال استوارى و پيگيرى  ،موانع را شناخت و آنها را برطرف ساخت تا راه براى
پذيرش نظر ،هموار و س��اده گردد .اين كار معم��وال به كمك مقدمات صحيح و بديهياتى
صورت مى گيرد كه طرف مخالف  ،به آنها معتقد و پايبند است و آن گاه به مدد براهين ،
نتايج صحيح  ،يكى پس از ديگرى بر پايه آن مقدمات بنا مى ش��ود تا هدف مورد نظر در
دسترس انديشه و باور قرار گيرد .این روش پیامد اعمال زیر بود :
مقابله با امواج ناش��ناخته و فاس��د که اوضاع سياسي فاسد عهد امويان و عباسيان آن را به
وج��ود آورده بود و از طرفي معلول کش��مکشهاي مذهب��ي و قبيلهاي و قومي در این دو
دورهب��ود و از طرف��ي ديگر در نتيجهي فکر بيگان��گان ،از راه ترجمه ي کتابهاي يوناني
و فارس��ي و هندي از جه��ت پديد آمدن گروههاي خطرناک مانن��د گروههاي «غالت» و
«زنديقان» و «جاعالن حديث» و «اهل رأي و متصوفه» که زمينههاي مس��اعد براي رش��د
انحراف حاصل کرد)8(.
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 -1-4مناظره چيست ؟
برای آش��نایی بیش��تر با روش حضرت الزم اس��ت مناظره را از لحاظ لغوی واصطالحی
بررسی نماییم :
 معناى لغوى:نظرا ،منْ َظراَ ،
مناظره  ،واژه اى عربى و از ريش��ه ن ِظ َُر َ
منظ َر ًة اس��ت )9( .اصل معناى الن ََّظر
َ«ديدن با چش��م مى باشد».صاحب مقاييس اللغة ضمن اشاره به اين معنا ،اضافه مى نمايد
كه اين كلمه توس��عه معنايى يافته اس��ت( )10و در نتيجه همين توسعه معنايى  ،به مفهوم
تدبّر و ّ
تفكر در يك امر نيز به كار رفته است )11(.
مناظره در ادب فارس��ى به معنى جدال كردن  ،با هم بحث كردن  ،با هم س��ؤ ال و جواب
كردن  ،با هم نظر كردن (فكر كردن در حقيقت و ماهيت چيزى) ،مجادله و نزاع با همديگر
و بحث با يكديگر در حقيقت و ماهيت چيزى به كار رفته است)12(.
 معناى اصطالحى:مناظره  ،مكالمه و گفت و گويى دو طرفه است كه هر يك با استدالل و ارائه براهين سعى
م��ى كند برترى و فضيلت خوي��ش را بر ديگرى به اثبات برس��اند )13(.مناظره نيز مانند
مفاخره  ،در اساس  ،حماسه است ؛ زيرا در آن  ،بين دو چيز بر سر برترى و فضيلت خود
بر ديگرى  ،نزاع و اختالف لفظى درمى گيرد و هر يك با اس��تدالالتى خود را بر ديگرى
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ترجيح مى دهد و سرانجام يكى مغلوب يا مجاب مى شود)14(.
 راغب اصفهانى درتعریف مناظره مى گويد:مناظره عبارت است از گفت و گو و نكته بينى طرفينى رو در رو ،و به ميان آوردن هر آنچه
به آن معتقد اس��ت  .او نظر را عبارت از كاوش مى داند و مى گويد نظر نس��بت به قياس
اعم است ؛ زيرا هر قياسى  ،نظر است ولى هر نظرى  ،قياس نيست)15( .
صاح��ب نفايس الفنون در تعريف ديگرى مى نويس��د :مناظره  ،نظر اس��ت به بصيرت از
جانب مس��تدل به وس��ايل  ،در نسبت واقعه ميان دو چيز از براى اظهار صواب و در ادامه
اين تعريف مى نويسد:
نظ��ر را ب��ه بصيرت قيد كرديم ؛ چرا كه نظر به چند معنى ديگر آمده اس��ت  ،و قيد اظهار
صواب را آورده ايم تا مجادله و مغالطه از اين تعريف خارج شود؛ چرا كه مجادله و مغالطه
ب��راى ال��زام خصمند نه چيز ديگر و اگر بخواهند كه مناظره همه اين موارد را در بربگيرد،
بايد قيد الزام خصم را در تعريف بياورند)16(.
با توجه به اين كه جدل نيز نوعى مناظره و رويارويى فكرى اس��ت  ،بعضى چون مرحوم
مظف��ر در كتاب المنط��ق  ،ضمن بحث از جدل  ،گاهى مناظره را به جاى جدل به كار مى
برد)17(.
بنابراين نام مناظره  ،جلساتى را در ذهن تداعى مى كند كه در آن حداقل دو نفر در حضور
(حكم ) درباره موضوعى بحث م��ى كنند .اين نوع مناظره
ف��رد يا افرادى به عن��وان داور َ
از قديم االيام در ميان فارس��ى زبانان معمول بوده و به ويژه بعد از اس�لام رواج بيش��ترى
يافته اس��ت  .براى به س��امان آوردن آن و پرهيز از مغالطه ها و سفسطه ها از ميان ايرانيان
 ،دانش��مندانى چون ابوعلى س��ينا و خواجه نصير الدين طوسى به تنظيم قواعد علم منطق
اهتمام ورزيدند)18(.
مناظ��ره ب��ه اين معنى كه م��ا آن را مناظره واقعى (حقيقى ) مى نامي��م  ،از قديم االيام بين
صاحبان ملل و نحل هم وجود داش��ته اس��ت و همچنان كه اشاره شد ،كتابهايى كه درباره
منطق تاليف ش��ده  ،به منظور پيش��گيرى از خطا در مباحث  ،تدوين گرديده اس��ت و در
تاري��خ عل��وم  ،مناظرات زيادى در هر علمى  ،به ويژه در علوم مذهبى و كالمى  ،گزارش
شده است .
 -2-4هدف مناظره:
هدف از مناظره هميشه بيان برترى يك طرف بر ديگرى نيست  .هدف اصلى مناظره هاى
رس��مى  ،رسيدن به حقيقت يك امر است ؛ بر خالف مجادله ها كه هدف از آنها ،اسكات
خصم و غلبه بر او اس��ت  .اما اين هدف هميش��ه در مناظره ها لحاظ نمى ش��ود .يكى از
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اهداف مناظره آموزش اس��ت ؛ آموزشى غير مس��تقيم كه به دليل شيوه خاص مناظره در
اذهان ماندگار است )19(.
 -3-4روش امام صادق علیه السالم در مناظره :
بنابر تحقیقات انجام شده مناظرات آن حضرت را به دو روش کلی می توان تقسیم نمود:
 به صورت مس��تقیم :که در این روش حضرت خود مناظره را با فرد پرسشگر انجام میدادن��د مانند مناظراتی که با افرادی چون ابو ش��اکر دیصان��ی  ،ابو حنیفه و ابن ابی العوجا
انجام داده اند..
 به صورت غیر مس��تقیم :گاهی مناظرات به این روش انجام می پذیرفت که حضرت باآم��وزش عملی به ش��اگردان  ،آنها را به مناظره با اف��راد می خواند و با نظارت و مدیریت
خود بر نحوه مناظره شاگردان این روش موثر علمی را به آنها آموزش داده و مشکالتشان
را گوش��زد می نمودند گاهی افرادی را تش��ویق به مناظره و برخی را از این عمل نهی می
نمودند که ذکر این روایت خالی از لطف نیست:
 حمزه از امام صادق عليهالس�لام پرس��يد :شنيدهام ش��ما دوست نميداريد بر سر مسائلفکري و عقيدتي بحث و درگيري شود؟ امام صادق عليهالسالم در پاسخ فرمود :از بحث
و مناظ��رهي ت��و و امثال تو نگران��ي ندارم .تو که ميداني چگونه پ��رواز کني و چگونه بر
زمين بنش��يني ،از بحث و مجادلهي مثل تو هرگز بدمان نميآيد .تو به احتجاج بپرداز و از
ما دفاع کن)20(.
همچنین اس��ت در مناظره شاگردان با متکلم ش��امی  -که در ادامه مقاله خواهد آمد -امام
روش هر کدام از شاگردان را بررسی و مشکالت آنان را گوشزد نموده است.
اهداف امام دراین روش ها را به دو دسته جداگانه می توان تقسیم نمود:
در سطح عامه مردم:
از بین بردن جهل امت از لحاظ عقیده به مکتب
ایستادگی در برابر امواج کفر آمیز و شبهه های گمراه کننده که در پس روبه رو شدن مردم
با فرقه ها و دانشهای مختلف ایجاد شده بود.
حل مشکالتی که از تاثیر انحراف ناشی می شد.
در سطح خواص و شاگردان:
رش��د و راتقای سطح علمی شاگردان برای رویارویی با سواالت ومسائلی که در برخورد
با علوم جدید ممکن بود -برای خودشان یا دیگران  -ایجاد شود.
 -4-4عناصر رستگاري جنبش علمی امام صادق علیه السالم:
علت موفقیت امام صادق علیه السالم چه بود ؟
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برای پاسخ به این سوال الزم است بدانیم ؛ جنبش امام (ع) در برنامهريزي و هدف نهائي
بر دو حقيقت استوار بود:
اول  :ایجاد پايگاههاي مردمي جهت برقراری رابطهي مخصوص امام و پيروان او چندان
که بتواند آن پايگاه تا داخل صفوف امت وارد شده و چنان وسعت یابد که به بزرگترين
هدف امام (ع) -عمل به اسالم  -نایل شده و درافکار تأثير گذار باشد.
دوم  :جلب اطمينان و اعتماد امت نس��بت به جنبش امام (ع) «زیرا دعوت  -هر دعوتي
که باش��د  -تا زمانی که طرفدار نيازها و خواس��تههاي تودهي مردم نباشد و آرزوهاي آنان
را بيان نکند بيترديد به شکست منتهي ميگردد و از طرف ديگر ،در پي دعوتي رفتن ،هر
چند هدف بزرگ و واالئي باش��د ،موفق نخواهد ش��د مگر اين که از سوي مردم پشتيباني
ش��ود .از اين رو اس��ت که ميبينيم دعوت عباس��يان موفق گرديد زيرا از شعار «الرضا من
آل محمد» استفاده کردند وتوانستند بدین ترتیب حمایت شیعیان را به خود جلب نمایند.
پس ،بنياد کردن پايگاه هاي مردمي و به دس��ت آوردن اطمينان امت دو ش��رط اساسي بود
براي زیادشدن به حمايت از فعاليت امام (ع) و دور نگاه داشتن جنبش او از کوششها و
احتماالتي که در بر گيرندهي امور غير اصيل بود و به نفع حکومت تمام ميشد .خالصه،
حمايت امت ،مجالي براي نفوذ عباسيان و غير عباسيان باقي نميگذاشت)21( .
 -5-4رونق گرفتن بحثهاي کالمي در منطقه ي شرق اسالمي و علت آن :
یکی از دالیلی که باعث ش��د مناظرات دارای اهمیت ش��ده و طرف��داران زیادی پیدا کند
؛رونق گرفتن بحث های کالمی در دوره امام صادق علیه الس�لام بود و این مس��ئله خود
مرهون دالیلی است که به آن اشاره می نماییم:
ضعيف شدن و سپس درهم ريختن حکومت مروانيان ،زمینه آزادي هاي سياسي را فراهم
آورد و در گوشه و کنار منجر به قيام هاي ديني و دستهبندي مردم عليه حاکمان شد والبته
آزادي بح��ث هاي علمي را در ش��اخههاي گوناگون نيز موجب ش��د .از اين جمله رونق
گرفتن بحثهاي کالمي در حلقههاي درس��ي ب��ود  -خواه براي افزودن دانش و خواه براي
مغلوب کردن خصم  -اين بحث از ده ها س��ال پيش آغاز ش��ده بود ،اما بازار آن در پايان
سدهي نخست و آغاز سدهي دوم هجري گرمي خاصي يافت .چرا که مردمي که در مکه
و مدينه دعوت رس��ول خدا (ص) را پذيرفتند ،ذهني ساده داشتند .اين سادگي از محيطي
که در آن زاده ش��ده و به سر ميبردند نش��أت يافته بود .زمانی که اسالم آوردند  ،سخنان
رس��ول (ص) را بيچون و چرا ميپذيرفتند .اگر در دانس��تن چيزي در ميماندند مش��کل
خود را با پيغمبر در ميان مينهادند يا به قرآن و حديث باز ميگش��تند و از ياران رس��ول
خدا که بصيرت بيش��تر داشتند ياري ميخواستند .آنچه از ظاهر قرآن ميفهميدند برايشان
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حجت بود ،و ضمير دلش��ان در دانس��تن آن روشن ميش��د .ميدانستند خدا عالم است و
هرگز بدان نميانديشيدند که علم او عين ذات اوست يا جزء ذات او ،در اين باره چيزي به
خاطرش��ان نميگذشت و اگر هم ميگذشت از آن ميگذشتند .نه منطق يوناني ميدانستند
و نه با علم کالم آش��نا بودند .هنگامي که به کشورگش��ايي برخاس��تند و به سرزمين هاي
همس��ايههاي شرقي و شمالي وارد ش��دند تا به تبلیغ دین بپردازند با مردمي روبرو شدند
که انديشههایش��ان دربارهي دين ،مانند آنان س��اده و بيآاليش نبود؛ بسياري از دانشمندان
آن سرزمين ها سال ها به بحث هاي عقالني که علم کالم ناميده شد سرگرم بودند و کالم
يهودي ،مس��يحي و زرتش��تي در مجلس هاي آنان جايي داشت .طبيعي است که ميان این
افراد بحث هايي مطرح شود که مبلغان قادر به پاسخ دادن نبودند بنابراین مسلمانان دانستند
با روگرداني از بحث و مناظره نميتوان کاري پيش برد و بايد با س�لاح آنان به جنگش��ان
رف��ت لذا منطق و کالم را فراگرفتند و بازار مناظره رونق گرفت .گويا نخس��تين بحثي که
در اي��ن ب��اره به ميان آمد ،بحث جبر و اختيار اس��ت  -آيا آدمي در کار خود اختيار دارد؟
ي��ا ارادهي خ��دا او را به کار واميدارد  -در برخي کت��اب ها تاريخ پيدايش اين بحثها را
پايان س��دهي نخس��تين از هجرت نوشتهاند .ليکن از پارهاي گفتگوها که با اميرمؤمنان (ع)
در ميان آمده ،معلوم ميشود هنوز سدهي نخستين به نيمه نرسيده ،مسلمانان با بحث قدر
آشنا بودهاند )22(.
در يکي از سخنان حضرت علي (ع) وقتی از ایشان سوال می کند :رفتن ما به شام به قضا
و قدر خدا بود؟ و امام به او پاس��خ مثبت ميدهد و او ميگويد :پس رنج ما باطل اس��ت.
امام ميگويد :گويا تو قضاء الزم و قدر حتم را قصد داري؟ ()23
به هر حال در پايان س��دهي نخس��تين از هجرت و آغاز سدهي دوم اين بحث در مجلس
هاي علمي رونق يافته بود و از امام صادق (ع) در اين باره پرسش ها شده است .از جمله
آنکه حضرت در پاسخ شخصی که از قضا و قدر ميپرسد می فرمایند  :چون روز رستاخيز
آيد و خدا آفريدگان را فراهم نمايد ،از آنچه بر آنان عهد بس��ته است-عهد الست -سوال
می کند و از آنچه قضاي او بر آن رفته نخواهد پرسید)24( .
ديگر از بحثهايي که در پايان س��دهي نخس��ت و آغاز سدهي دوم [عصر امام صادق (ع)]
رونق داشته ،بحث حدوث و قدم عالم است -آيا جهان نو پديد آمده يا ديرينه است؟ -و
نتيجهي بحث در حادث يا قديم بودن عالم به صفات حق تعالي باز ميگردد که قديم است
ي��ا ح��ادث از جمله افرادی که دربارهي حدوث يا قدم عالم از امام صادق پرس��ش کرده،
ابوشاکر ديصاني و ابن ابی العوجاست)25( .
در این جا الزم است پس از بیان علت انتخاب این روش مهم علمی برای ابالغ امر رسالت
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توس��ط حضرت و توجه همگان به مبحث مناظره ؛ به بررس��ی س��یره حضرت در مناظره
پرداخته و روش های آن جناب را از دل روایات استخراج نموده تا روشنگر راه ره پویان
صدیق علم باشد:
 -6مناظرات امام صادق (علیه السالم) و شیوه های آن جناب:
 1-1قرار گرفتن در جایگاه پرسشگر (استدالل همراه با پرسش):
امام گاهى در برابر انکار حقیقت و شبهاتى كه مخالفان ايجاد مى كردند ،به جاى بحث و
اس��تدالل هاى پيچيده  ،با طرح س��ؤ االتى بيدار كننده  ،مخاطب را به عجز مى كشاندند و
با طرح سؤ االتى آنها را نسبت به عقایدشان دچار تردید کرده و نسبت به جهل شان آگاه
می نمودند و آماده ش��نيدن حقيقت مى كردند يعنى از مرحله انكار به مرحله شك رسيده
و در اين زمان بود که آنها آماده شنيدن حقايق و در نتيجه پذيرفتن آن مى شدند.
به عنوان نمونه می توان به مناظره حضرت با طبيب مخصوص منصور اشاره نمود)26( :
امام عليهالس�لام روزي بر منصور وارد ش��د در حالي که طبيب مخصوص منصور هم در
نزد او بود و کتاب طبي را بر او ميخواند و امام عليهالسالم گوش ميداد تا هندي مطلب
را تمام کرد و به امام عليهالس�لام گفت ميل داريد از اين مطالب که ميدانم به شما بگويم
امام عليهالسالم فرمود نه من بهتر از اينها را دارم هندي پرسيد آنها چيست امام عليهالسالم
فرمود ما گرمي را به س��ردي و س��ردي را به گرمي و تر را به خش��ک و خش��ک را به تر
معالجه ميکنيم و در عين حال به اميد خدا هس��تيم و به آنچه رسول خدا صلي اهلل عليه و
آله و س��لم فرموده اس��ت عمل ميکنيم و او فرموده است (المعدة بيت الداء و الحمية هي
الدواء) يعني معده خانهي درد و پرهيز دواي آنست .
و ب��دان ک��ه بدنم را به آنچه عادت دادهام باقي نگاه م��يدارم هندي طبيب در جواب امام
عليهالسالم عرض کرد طب غير از اينها نيست
س��پس امام عليهالسالم به او فرمود از تو چيزي ميپرس��م هندي عرض کرد ،بپرسيد امام
عليهالسالم از او پرسيد چرا در سر انسان شصت استخوان ريز دارد و چرا موي سر انسان
روي س��ر او بيرون ميآيد و چرا پيش��اني خالي از مو ش��ده و چرا در پيش��اني خطوط و
ش��يارهائي هست و چرا روي چشم ابرو قرار داده ش��ده و چرا چشم انسان شبيه به بادام
اس��ت و چرا بيني بين دو چش��م است و چرا لولههاي بيني رو به پائين است و چرا لب و
شارب انساني روي دهان است...
گوش هندي به بيانات امام عليهالس�لام بود و هر سؤالي را که امام ميفرمود او ميگفت:
نميدان��م ام��ام ميفرمود :من ميدان��م ،هندي خواهش کرد علل آنها را ب��ه او بگويد امام
عليهالس�لام فرمود در سر شصت استخوان ريز هس��ت به اين جهت که يک چيز مجوف
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اگر بين قطعات آن فاصله نباش��د به زودي ميشکند و اگر براي آن فاصلههائي قرار دهند
و تقس��يماتي داشته باش��د ديرتر از بين ميرود و شکستگي پيدا نميکند و موي سر به آن
جهت باالي س��ر اس��ت که بخار و چربيها از مغز خارج ش��ود و سردي و گرمي را از سر
خارج کند و آنکه پيش��اني از مو خالي اس��ت به آن جهت اس��ت که نور را به مخزن نور
چش��م برساند و خطوط و شيارهاي پيشاني براي آن است تا عرقي که از سر ميريزد مثل
نهرهائي در این خطوط جاری و ابروان را روي چشم قرار داده است تا نور به قدر کفايت
به چشم برسد  ...و بودن بيني در بين دو چشم براي تقسيم نور است تا اين استوانه  ،نور
را تقس��يم کند و چش��م انسان از آن جهت (لوزي يا ش��بيه به آنست) که آب و دوا در آن
نمانن��د و کثاف��ات از آن بيرون آيد و اگر بنا بود چهارگوش يا گرد باش��د آب و دوا را در
خود نگاه ميداش��ت و مش��کالتي ايجاد ميکرد و همچنين سوراخ هاي بيني را به طرف
پائين قرار داد تا کثافات و مواد زايد از مغز و س��ر به طرف پائين س��رازير ش��ود و بوها را
استش��مام کند و اگر به طرف باال بود چنين خاصيتي نداشت و لب را روي دهان قرار داد
تا مانعي ايجاد کند و کثافات بيني به دهان نرود و غذاي انس��اني را آلوده نسازد وحضرت
حکم��ت آفرینش الهی را یکی یکی برای طبیب بیان فرمود ،پس از اين توضيحات طبيب
هندي از امام عليهالسالم پرسيد :اين مطالب را از کجا ياد گرفتهايد؟ امام عليهالسالم فرمود:
از پدران خود و از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم.
هندی ،با تصديق آنچه امام فرمود گفت« :اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمدا رسولاهلل
و عب��ده و ان��ک اعلم اهل زمانک» ش��هادت ميدهم که خدائي نيس��ت جز خداي يکتا و
ش��هادت ميدهم که محمد صلي اهلل عليه و آله و س��لم رس��ول خدا و بندهي او اس��ت و
شهادت ميدهم که تو داناترين مردم زمان خود هستي.
در این جا ما به ذکر خالصه ای از مناظرات امام با طبیب هندی اکتفا می نماییم که در آن
ها می توان به این نکته پی برد که حضرت در این گفتگوها ،علمی را در اختیار طبیب قرار
می دهند که در هماهنگی با علم او باشد؛ به دیگر سخن اینکه از آن جا که حضرت با یک
پزشک روبرو هستند با قرار گرفتن در جایگاه پرسشگر از مطالبی پرسش می نمایند که با
مس��ئله پزشکی در ارتباط است واین یکی از بهترین روش هاست که حضرت به ما نشان
می دهند  -با هرکس به مقتضای علم و قدرت اندیش��ه ای که دارد سخن بگویید -که در
نهایت طبیب به عمق مرتبه علمی و عالم الغیوب بودن حضرت پی برده واسالم می آورد.
مناظره اصحاب امام با متکلم شامی که امامت حضرت راقبول نداشت )27(.
محمد بن قولويه (به سند خود) از يونس بن يعقوب روايت کرده که در محضر امام صادق
عليهالسالم شرفياب بودم که مردي از اهل شام بر آن حضرت وارد شده به او عرض کرد:
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م��ن مردي هس��تم داراي علم کالم و فقه و عالم به احکام دي��ن  ،و آمدهام با اصحاب تو
مناظره و بحث کنم! حضرت به او فرمود :اين س��خن تو از گفتهي رس��ول خدا صلي اهلل
عليه و آله است يا از پيش خود تو است؟ گفت :برخي از سخن رسول خدا است و برخي
از خود من .امام عليهالس�لام فرمود :پس تو در اين صورت ش��ريک رسول خدا صلي اهلل
عليه و آله ميباشي؟ گفت :نه .فرمود :آيا وحي الهي به تو رسيده است؟ گفت :نه .فرمود:
آيا پيروي و اطاعت تو واجب اس��ت همچنان که اطاعت رس��ول خدا صلي اهلل عليه و آله
واجب اس��ت؟ گفت :نه .يونس گفت :پس آن حضرت به من نظرکرده فرمود :اي يونس
بن يعقوب! اين مرد پيش از اينکه س��خن بگويد خود را محکوم کرد؛ سپس به من فرمود:
اي يونس! اگر علم کالم را خوب ميداني با او سخن بگوی . . .
یونس گويد :پس بيرون رفتم و حمران بن اعين که خوب علم کالم را ميدانست با محمد
بن نعمان احول که مردي متکلم بود و همچنین هشام بن سالم  ،قيس ماصر-را با خود به
خیمه امام آوردم -و هشام بن حکم نیز به ما ملحق شد  ،و چون همه در مجلس جا گرفتيم
 ،به دستور امام یکی یکی با مرد شامی مناظره کردیم تا نوبت به هشام – که جوانی نورس
بود – رسید .پس مرد شامي به هشام گفت :دربارهي امامت اين مرد ،يعني ،حضرت صادق
عليهالس�لام با من گفتگو کن! هشام رو به شامي کرده گفت :اي مرد! بگو بدانم آيا خداي
تو براي بندگانش خير انديشتر است يا خودشان براي خود؟ شامي گفت :بلکه پروردگار
من خير انديشتر است .هشام گفت :در مقام خير انديشي براي بندگانش دربارهي دينشان
چه کرده است؟ شامي گفت :ايشان را تکليف فرموده و براي آنان دربارهي آنچه به ايشان
تکليف کرده برهان و دليل بر پا داش��ته و بدين وس��يله ش��بهات ايشان را بر طرف ساخته
اس��ت .هش��ام گفت :آن دليل و برهاني که براي ايش��ان بر پا داشته چيست؟ شامي گفت:
او رس��ول خدا صلي اهلل عليه و آله اس��ت .هاشم گفت :پس از رسول خدا کيست؟ شامي
گفت :کتاب خدا و س��نت .هش��ام گفت :آيا امروز کتاب و س��نت دربارهي آنچه ما در آن
اختالف کنيم به ما س��ود بخشد به طوري که اختالف را از ميان ما بردارد و اتفاق در ميان
ما برقرار س��ازد؟ شامي گفت :آري .هش��ام گفت :پس چرا ما و تو اختالف کردهايم و تو
از ش��ام به نزد ما آمدهاي و گمان ميکني که رأي (يعني ،به رأي خويش عمل کردن) راه
دين اس��ت و خود اقرار داري که رأي نميتواند دو نفر را که با هم اختالف دارند به يک
حرف (و بر سر يک سخن) گرد آورد؟ شامي خاموش شد و در فکر فرو رفت .امام صادق
عليهالس�لام به او فرمود :چرا سخن نميگويي؟ شامي گفت :اگر بگويم ما اختالف نداريم
به دروغ س��خن گفته ام؛ و اگر بگويم کتاب و س��نت اختالف را از ميان بر ميدارد بيهوده
سخن گفتهام؛ زيرا کتاب و سنت از نظر مدلول و مفهوم و توجيهاتي مختلف دارند (و آيه
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و حديث را گاهي چند جور ميش��ود معني کرد) پس آن مرد شامي همان سئواالت هشام
را یکی یکی مطرح کرد وگفت :آيا خداوند براي مخلوقاتش کسي را فرستاده که ايشان را
متحد گرداند و اختالف از ميانش��ان بردارد و حق را از برایش��ان آشکار کند؟ هشام گفت:
آري .شامي گفت :آن کيست؟ هشام گفت :اما در آغاز شريعت ،آن کس ،رسول خدا صلي
اهلل عليه و آله بوده ،و اما پس از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله ديگري است .شامي گفت:
آن کس ديگر جز پيغمبر که جانش��ين او اس��ت کيست؟ هشام گفت :در اين زمان يا پيش
از آن؟ ش��امي گفت :در اين زمان .هش��ام گفت :اينکه نشسته است؛ يعني حضرت صادق
عليهالسالم ،کسي که مردم از اطراف جهان به سويش رهسپار گردند و از روي دانشي که
به ارث از پدر و جدش به او رسيده به خبرهاي آسمان ما را آگاه کند .شامي گفت :من از
کجا ميتوانم اين حقيقت را بدانم (که اين چنين اس��ت)؟ هش��ام گفت :هر چه ميخواهي
از او بپرس .ش��امي گفت :جاي عذري براي من باقي نگذاش��تي و بر من اس��ت که از او
بپرسم .حضرت صادق عليهالسالم فرمود :اي مرد شامي! من زحمت پرسش کردن را براي
تو آس��ان ميکنم (و بدون اينکه تو نيازي به پرسش داشته باشي من) به تو خبر ميدهم از
جريان آمدنت و سفري که کردي؛ پس شامي هر چه آن حضرت از جريان کارش تعريف
مي کرد ميگفت :به خدا! راست گفتي .آنگاه مرد شامي به حضرت عرض کرد :هم اکنون
به خدا اسالم آوردم . . .
يونس گويد :در اينجا حضرت رو به حمران کرده فرمود( :اما) تو اي حمران! س��خنت را
به دنبال حديث ميبري و به حق ميرس��ي؛ آنگاه به هش��ام بن س��الم متوجه شده فرمود:
(اما) تو در پي حديث ميگردي؛ ولي به خوبي آن را نميشناس��ي ،سپس به احول فرمود:
تو با قياس سخن ميگويي و تردستي کرده باطل را به وسيلهي باطل در هم ميشکني جز
اينکه باطل تو روش��نتر اس��ت ،آنگاه رو به قيس ماصر کرده فرمود :تو چنان سخن گويي
که هر چه خواهي به حق و حديث رسول خدا صلي اهلل عليه و آله نزديکتر گردي از آن
دورتر ش��وي ،حق را با باطل ميآميزي ،با اينکه اندکي از حق از انبوهي باطل (انس��ان را)
بينياز ميکند ،تو و احول (هنگام بحث) از شاخهاي به شاخهاي ميپريد ،و در کار (بحث
و مناظره) ماهريد.
پس به هش��ام فرمود :تو به هر دو پا به زمين نميافتي (و چنان نيستي که در پاسخ بماني)
چون خواهي به زمين افتي پرواز ميکني( ،اي هشام!) چون توي ،بايد با مردم سخن گويد،
خود را از لغزش نگهدار که شفاعت به دنبال آن است.
در اینجا حضرت با ارجاع مرد به شاگردان و نظارت بر صحبت های آنان در مناظره سعی
بر آن داش��تند اندکی این روش خاص علمی که – شرایط دوران امامت آن جناب ایجاب
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کرده بود – را به شاگردان آموزش داده و در ضمن اشتباهات و نقاط ضعف آنها را گوشزد
نمایند و این خود شیوه ای است بسیار آموزنده برای طالبان علم و جویندگان راه حق.
همچنین باید توجه داش��ت که روش هش��ام که به وس��یله امام صادق (علیه السالم) تایید
ش��ده اس��ت با قرار گرفتن در جایگاه پرسش��گر  ،متکلم را به تنگنا می کشاند تا به صدق
ادعایش ش��ک کرده و اظهار عجز نماید بعد از آن هش��ام یکی یکی به سواالت پاسخ داده
و در نهایت با ارائه دلیل و برهان امامت آن جناب را اثبات می نماید.
و ذکر این نکته نیز الزم اس��ت که این حدیث نه تنها در بر دارنده برهان نظری اس��ت بر
امام��ت حض��رت (ع) بلکه معجزه ای از حضرت را نیز مط��رح می نماید و آن خبر غیبی
اس��ت -که حضرت از جزییات سفر مرد شامی می دهد  -که دلیلی دیگر در اثبات امامت
آن جناب است.
 -1-2دعوت به توحید ونفی شرک با ترسیم سیمای حج:
السالم است و آنان در هر فرصتى
دعوت به توحيد و نفى شرك از رسالت هاى ائمه عليهم ّ
ضمن گفت و گو با افراد به آن مى پرداختند؛ چرا كه با پذيرش توحيد واقعى  ،راه دستيابى
ب��ه فضيلت هاى اخالقى براى مخاطبان فراهم مى ش��ود.در ای��ن مورد حضرت مناظرات
مختلفی با ابن ابی العوجا داش��تند که او خود را مس��لمان می نمایاند لکن در باطن مانوی
مسلک بوده و در لحظه مرگ خود گفته است  :به خدا سوگند چهار هزار حدیث ساختم،
در آنها حالل را حرام و حرام را حالل کردم و بر زبانها افکندم)28(.
در این جا به دو نمونه از مناظرات حضرت با ابن ابی العوجا اشاره می کنیم)29(.
جعفر بن محمد قمي (به س��ند خود) از عباس ب��ن عمرو حديث کند که ابن ابيالعوجاء،
ابنطالوت ،ابناعمي و ابنمقفع با چند تن از زنديقان هنگام مراسم حج در مسجد الحرام
گرد آمده بودند ،و امام صادق عليهالس�لام نيز در آن هنگام در مس��جد بود و براي مردم
فتوا ميداد و تفس��ير قرآن مي گفت ،و از مس��ائل حج و اح��کام دين (که از آن حضرت
ميپرس��يدند) پاس��خ ميداد ،پس آن گروه به ابن ابيالعوجاء گفتند :آيا ميتواني با مغالطه
اين مردي را که نشس��ته اس��ت محکوم کني و از او پرسش��ي بکني تا او را پيش اينان که
دورش را گرفتهاند رسوا سازي؟ ابن ابيالعوجاء گفت :آري و پيش آمده مردم را شکافت
و گفت :تا کي اين خرمنگاه را به پاي خويش ميکوبيد و به اين س��نگ پناه ميبريد؟ هر
که در اين کار انديشه کند و با دقت حساب آن را برسد ميداند که اين کار شخص حکيم
و صاحب نظر و انديش��ه نيس��ت ،پس تو رمز اين کار را بيان کن؛ زيرا تو بزرگ و اساس
اين کاري ،و پدرت ريشه و پايهي آن بود؟ حضرت صادق عليهالسالم فرمود :همانا کسي
را که خدا گمراهش کرد و چش��م دلش را کور کرد ،حق را ناگوار داند و ش��يطان صاحب
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اختيار او گردد ،اين خانهاي اس��ت که خدا بدان وس��يله بندگانش را به پرستش واداشته تا
با آمدن بدين جا اندازهي پيرويشان را آزمايش کند ،و از اين رو آنان را به بزرگداشت آن
و زيارت��ش وادار ک��رده ،و آن را قبله گاه نماز خوانانش قرار داده اس��ت .خداي تعالي دو
هزار سال پيش از گستردن زمين آن را آفريد ،پس سزاوارترين کسي که بايد از دستورش
پيروش ش��ود و از بازداش��ت و قدغن او خ��ودداري گردد آن خدايي اس��ت که ارواح و
صورته��ا را آفريد .ابن ابيالعوجاء گفت :اي اباعبداهلل! س��خني گفتي و حواله به غايب (و
ناديده) کردي (يعني ،پاي خداي ناديده را به ميان آوردي و او را پايهي استدالل خود قرار
دادي) حضرت فرمود :واي بر تو چگونه غايب اس��ت کسي که همراه خلق خود شاهد و
گواه است ،و از رگ گردن به آنان نزديکتر است ،سخن آنها را ميشنود و رازهاي دلشان
را ميداند ،جايي از او خالي نيس��ت ،و جايي نيز به او مش��غول نخواهد بود ،و آن کس که
خداوند او را به نش��انهها و معجزات محکم و برهانهاي آشکار برانگيخت؛ يعني ،حضرت
محمد صلي اهلل عليه و آله اين نوع پرس��تش (يعني ،نماز رو به قبله را) براي ما آورد ،و
اگر دربارهي چيزي از کار او ش��ک داري از آن بپرس تا برايت روش��ن کنم .راوي گويد:
(سخن که به اين جا رسيد) ابن ابيالعوجاء از سخن گفتن باز ماند و ندانست چه بگويد،
پس از نزد آن حضرت برخاسته به نزد رفقا و هم مسلکان خود آمده به آنان گفت :من از
ش��ما خواستم فرشي گسترده براي من بيابيد (که پايمال و زير دست من باشد) و شما مرا
بر اخگري س��وزان انداختيد (يعني ،من ميخواستم مرا به بحث و مناظره با کسي بفرستيد
که مقهور دست من باشد و شما مرا گرفتار چنين دانشمندي کرديد که در برابرش نيروي
مقاومت نداش��ته باشم) رفقايش گفتند :خموش باش که به خدا حيرت و خموشيت ما را
رسوا ساختي ،و ما تو را کوچکتر از امروز در برابر اين مرد نديده بوديم .ابن ابيالعوجاء
گفت :آيا به من چنين س��خني ميگوييد ،همانا او فرزند کس��ي است که سر اين مردمي را
که در اينجا ميبينيد تراشيده است.
 روزي امام عليهالس�لام ابن ابيالعوجاء را در ح��رم کعبه ديد به او فرمود چه چيزي تورا به اينجا آورده اس��ت در جواب گفت عادت بدن و به عالوه تماش��اي مردم که چگونه
ديوانگي ميکنند و سرهاي خود را ميتراشند و سنگ ميپرانند .
ام��ام عليهالس�لام به او فرمود تو هن��وز بر همان حال خودپس��ندي و گمراهي خود باقي
هستي؟
ابن ابيالعوجاء خواست صحبتي کند امام عليهالسالم به او فرمود (الجدال في الحج) بحث
و جدل در ايام حج جايز نيس��ت و رداي خود را از دس��ت او خارج ساخت و به او گفت
اگر مطلب آن طور باش��د که تو ميگوئي و ما نميگوئيم هم تو و هم ما نجات يافتهايم و
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اگر مطلب آن طور باشد که ما ميگوئيم ما نجات يافته و شما به هالکت افتادهايد.
حض��رت در ای��ن مناظره ب��ا توجه به وضعیت ابن ابی العوجا که نس��بت ب��ه عقاید خود
س��ماجت به خرج داده و با وجودی که نمی توانس��ت در برابر حضرت پاسخی ارائه دهد
باز بر عقاید خود س��ماجت به خرج می داد بیان می نماید که تو کس��ی هستی که شیطان
صاحب اختیار توس��ت وخداوند چش��م دل تو را کور کرده وادامه دان مطلب با تو جدال
است وجدال در حج حرام می باشد پس با وی سخن نگفته وکالم را تمام می کنندکه خود
نمایانگر این اس��ت که تا جایی با فرد پرسشگر می توان سخن گفت که هدف از پرسش،
بحث وجدل بی هدف نباشد بلکه رسیدن به حقایق بوده و هدف هدایت فرد باشد.
 -1-3استدالل:
در این روش امام به سؤ االت و ادعاهاى افراد گوش مى دادند و بعد با استداللى قاطع به
آنها پاسخ مى گفتند .براى اقناع مخاطب قبل از هر چيز ،الزم است ادعاها و سؤ االت آنها
ارزيابى گردد و گفت و گو در قلمرو مش��كوكات ادامه يابد .اگر مناظره كننده بتواند آنچه
را كه مورد ترديد اس��ت  ،آس��يب پذير س��ازد و درصد آنها را كاهش دهد ،به آماده كردن
السالم در بسيارى از مناظرات خود ،از
زمينه پيروزى دس��ت يافته است  .امام صادق عليه ّ
اس��تدالل هاى عقلى استوار ،براى آسيب پذير كردن  ،مشكوكات طرف مقابل استفاده مى
كردند که این روش خود به طریق مختلف عملی است که در ادامه به آن اشاره می کنیم:
 -1-3-6استدالل از طريق محسوسات:
السالم به منظور هدايت و راهنمايى مخاطب ،امور محسوس
در این روش امام صاددق عليه ّ
و مش��هود را مبناى اس��تدالل خود قرار مى داد تا ضمن تركيب حس و عقل  ،امكان فهم
كامل تعاليم الهى را به همه مخاطبان  ،با هر ميزان از درك و شعور ،فراهم آوردند.
 مناظره حضرت با ابوشاکر ديصاني ()30روايت ش��ده که ابوش��اکر ديصاني روزي به محضر امام صادق عليهالس�لام آمد و پس از
ذکر فضایل حضرت به ایش��ان عرض کرد :ما را آگاه کن که دليل بر حدوث (و پيدايش)
عالم چيس��ت؟ حضرت تخم مرغي طلبيد و آن را در کف دس��ت خود نهاده فرمود :اين
دژي اس��ت محکم که در ميان آن  ،پوست بس��يار نازک (چیزی) همانند نقرهي آب شده
و طاليي روان قرار دارد ،آيا در اينباره ش��ک داري؟ ابوش��اکر گفت :شکي در آن نيست.
حضرت فرمود :آنگاه شکافته ميشود و چهرهاي مانند طاووس از آن بيرون می آيد .آيا جز
آنچه دانس��تي (از پوست نازک و سفيده و زرده) چيز ديگري در آن قرار دارد(که در خلق
طاووس اثر بگذارد)؟ گفت :نه .فرمود :پس همين دليل بر حدوث عالم است!
ابوشاکر گفت :اي اباعبداهلل! برهاني آشکار آوردي ،ولي تو به خوبي ميداني که ما نپذيريم
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جز آنچه به ديدگان خود ببينيم ،يا به گوش بشنويم ،يا به دهان بچشيم ،يا با بيني بو کشيم،
يا با پوس��ت بدن آن را لمس کنيم؟ حضرت صادق عليهالسالم فرمود :تو حواس پنجگانه
را نام بردي ولي (بايد بداني که) آن حواس پنجگانه در به دست آوردن و فهميدن حقايق
جز با راهنمايي و دليل عقل سودی ندارد  ،چنانچه تاريکي بدون چراغ برطرف نشود.
امام در این جا با پاس��خی کوتاه و مس��تدل و متذکر نمودن فرد پرسشگر به امور ملموس
؛او را به امری رهنمون می شود که برای درک از غیر این روش نیازمند توضیحات عمیق
فلس��فی و ساعت ها سخنرانی بود لیکن امام (علیه السالم) با یک مثال ملموس دریای بی
کرانی از علوم را جلوی پای ابوشاکر وتمام جویندگان این بحث عمیق فلسفی قرار دادند
و در بخش دوم س��خنان خود او را متوجه این مطلب می نمایند که حواس پنج گانه برای
درک مطالب کافی نبوده وعقل اس��ت که روش��نگری می کند تا محسوسات پی به حقایق
عالم ببرند.
 مناظره دیگر حضرت با ابوشاکر ديصاني ()31ابوشاکر روزي حضور امام صادق عليهالسالم رسيد و پس از آنکه نشست گفت :يا جعفر
ب��ن محمد  ،مرا به معبودم راهنمائی کن امام فرمود :نامت چيس��ت؟ ديصاني جوابي نداد
و رف��ت؛ دوس��تانش به او گفتند :چرا نام خود را نگفت��ي؟ ديصاني گفت :اگر ميگفتم ابو
عبداهلل از من ميپرسيد بندهي که هستي ،به او گفتند :نه اينطور نيست ،برگرد و هر چه از
تو پرسيد جواب بده؛ ديصاني برگشت و گفت :يا جعفر بن محمد معبودم را به من نشان
بده واز نامم نپرس.
امام عليهالس�لام به او گفت :اين را ميبيني که در دس��ت من اس��ت اين قلعهاي اس��ت
مستحکم و محفوظ و زير اين پوست ضخيم پوست رقيقي هست و در داخل آن مقداري
طالي مايع است که در مقداري نقره مايع قرار داده شده و هيچ يک از اين دو مايع داخل
هم نميشوند و به حال خود هستند نه چيزي از آن خارج ميشود و نه چيزي بر آن داخل
ميگردد تا فاسدش بکند و معلوم نيست جنس آن نر است يا ماده ولي از آن حيوان زيباي
خوش خط و خالي مثل طاوس خارج ميگردد آيا اين حال خود به خود ش��ده و مدبر و
صانعي ندارد ديصاني قدري تأمل کرد و بعد متنبه شد و اسالم آورد.
در این روایت نیز حضرت امور محس��وس و مش��هود را مبناى استدالل خود قرار داده و
پرسش��گر رامجاب می نمایند ،اما نکته قابل توجه برخورد خاص امام با ابوش��اکر است و
آن اینکه امام با آن مقام واالی علمی ومنزلت عالی امامت زمانی که با بی توجهی ابوشاکر
روبرومی شوند نه تنها با وی برخورد خصمانه ای نمی کنند بلکه زمانی که ابوشاکر از امام
می خواهد که از نامشان سوال نفرماید؛ ایشان به این امر توجه نموده واین دو عمل او در
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مناظره هیچ بازتابی ندارد واین خود نمایانگر این است که هدف امام در مناظرات تنها امر
هدایت افراد بوده نه امر دیگر.
 -1-3-7استدالل عقلی ومنطقی:
السالم بر اساس مبانی منطقی و عقلی به هدايت و راهنمايى
در این روش امام صادق عليه ّ
مخاط��ب پرداخته و پ��س از آنکه فرد مناظره گر با دالیل متق��ن و یقینی امام صادق علیه
الس�لام روبرو می ش��د در برابر حضرت تسلیم شده و در عقایدش تردیدی ایجاد می شد
هر چند ممکن بود به ایمان فرد منتهی نمی شداما همین مطلب می رساند که ضربه زدن به
عقاید فرد از اهمیت زیادی برخوردار می باشدکه این روش به شیوه های مختلف صورت
می پذیرفت.
به عنوان نمونه در روایت زیر این روش به کار رفته است:
 مناظره حضرت با ابن ابی العوجا()32روزی حض��رت اب��ن ابيالعوجاء (عبدالکري��م) را ديد به او فرمود آيا تو مصنوع هس��تي
يا نه در جواب گفت :مصنوع نيس��تم امام فرمود بس��يار خوب ف��رض کن مصنوع بودي
آن وق��ت چه و چگون��ه بودي ابن ابيالعوج��اء قدري مکث کرد و ب��ا قطعه تختهاي که
در براب��رش بود بازي ميکرد و ميگف��ت :بلند ،کوتاه ،پهن ،متحرک ،س��اکن همهي اين
اوص��اف از صف��ات و کيفيت هاي خلقت اس��ت امام به او فرمود :ح��اال که کيفيت صنع
را نميدان��ي خوب اس��ت خود را مصنوع بدان��ي زيرا اين را ميداني که ت��و از اين امور
بي��رون آمده و موجود ش��دهاي .اب��ن ابيالعوجاء گف��ت :يا ابا عبداهلل اين س��ؤال را هيچ
ک��س ت��ا به حال از من نک��رده بود و قطعا ديگري هم نخواهد پرس��يد؛ امام عليهالس�لام
ب��ه او گف��ت :از کجا ميداني ک��ه بعد از اين ديگري از تو نخواهد پرس��يد به عالوه تو با
اي��ن حرف قول خ��ود را نقض کردي زيرا معتقد بودي که هم��ه چيز از روز اول در يک
حال بوده و هس��ت پس اين تقديم و تأخير چه معني خواهد داش��ت س��پس به او فرمود:
اي عبدالکريم ميل داري بيشتر تو را روشن کنم مثال اگر يک کيسه جواهر داشته و کسي
ب��ه ت��و بگويد دينار را براي م��ن توصيف کن و تو نداني که دينار چ��ه اوصافي دارد بايد
بگوئي در کيسه دينار نيست در حالي که نميداني هست يا نيست ؛ ابن ابيالعوجاء گفت:
نميتوانم بگويم نيست.
ام��ام عليهالس�لام به او فرمود اي م��رد اين عالم عظيم کون و فس��اد خيلي بزرگتر از يک
کيسه جواهر است شايد در اين عالم بزرگ صنعتي به کار رفته و صانعي دارد که تو او را
نميشناسي و اوصاف او را نميداني و اصال مصنوع و غير مصنوع را نميتواني تميز بدهي
ابن ابيالعوجا ساکت شد و حرفي نزد و بعضي از اصحاب او متنبه شده و اسالم آوردند .
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نکته قابل توجه در این روایت این اس��ت که حضرت با اس��تفاده از کالم ابن ابی العوجا
 ،ادعاه��ای او را ارزیاب��ی کرده وآن ها را به قلمرو مش��کوکاتش وارد می نماید؛آن جا که
حضرت با توجه به کالم او می فرماید :تو چگونه به تقدم وتاخراش��اره می کنی در حالی
ک��ه ادع��ا داری همه چیز از روز اول در یک حالت بوده و هس��ت؟ و او را متوجه عقاید
غلطش می نمایند؛ نکته دیگر اینکه فقط این نبوده که افراد به س��راغ حضرت بیایند و از
ایشان پرسش نمایند بلکه حضرت نیز فرد را به مناظره فرا می خواندند و با پرسش از فرد
او را به تفکر کشانده و با استدالل او را متوجه عقاید اشتباهش می نمودند.
 -2-3-6استدالل عقلی ومنطقی
 از درک دقت و پیچیدگی مخلوقات به خالق آن ها پی بردن :در این روش حضرت با ترس��یم اموری که پذیرش آن ها برای عقل را به تفکر در اموری
غیر قابل انکار می خواند (بیان خلقت انس��ان و تمام مخلوقات و مراحل تکوینی آن ها)
سپس با طرح این سوال که آیا این مراحل پیچیده ممکن است به صورت اتفاقی رخ دهد؟
انس��ان را متوجه خالقی در ورای این خلقت ه��ای دقیق با مراحلی به مراتب دقیق تر می
نماید.
 مناظره حضرت با مفضل()33مفضل بن عمر يکي از اصحاب امام صادق عليهالسالم و از راویان احادیث حضرت است
که بس��يار به امام عالقمند بوده و کس��ي است که خود را زير سايهي تربیت امام قرار داده
است.
روزي مفضل به نزد امام صادق عليهالسالم از مردم شکايت کرد و از الحاد و بيديني آنها
مطالبي به ایش��ان عرض کرد و از امام خواس��ت که وی را راهنمائي کند و تذکراتي به او
بدهد که مردم نميدانند؛ امام صادق عليهالس�لام فرمايش��اتي کرد که در آن حکمت الهي
را در خل��ق عالم و درندگان و چها پایان ،پرندگان و هرچیزی که روح دارد اعم از حيوان
وگیاه به طور بس��يار روش��ن و واضح بيان فرموده اس��ت که موجب عبرت مردمان متفکر
ميگردد و اين صفحات کوچک گنجايش درج تمام آنها را ندارد لذا قسمتي از آن را نقل
مينمائيم:
امام عليهالسالم فرمود :اي مفضل بايد در مرحلهي اول در خلقت انسان تأمل نمود و ديد
چگونه انسان بوجود ميآيد؟ پس از انعقاد نطفه در رحم مادر و پس از آنکه آن نطفه جنين
ميشود در سه ظلمت و تاريکي فرورفته است؛ ظلمت شکم مادر  ،ظلمت رحم و ظلمت
مشيمه و هيچ راهي براي تحصيل غذاي خود ندارد و به هيچ وجه نميتواند از خود دفاع
نمايد و آزاري را از خود دور و فائدهاي را به طرف خود جلب کند؛ خداوند او را از خون
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م��ادرش غذا ميدهد و همانطور که نباتات از آن تغذيه مينمايند غذاي جنين هم از خون
مادر داده ميش��ود تا آنکه کم کم خلقت او کاملتر ميش��ود و بدنش محکم ميگردد و به
مجرد آنکه از رحم خارج و هواي خارج به او ميخورد بدن او محکم و پوس��ت او از آن
نرمي به س��ختي تبديل ميگردد و چش��مانش از ديدن نور روشن ميشود  -در حالي که
بايد از رحم بيرون بيايد مادرش ناراحت شده و حالت طلق به او دست ميدهد؛ به قسمي
که تا جنين خود را بيرون نفرستد راحت نخواهد شد.
در اين وقت است که خداي متعال خون مادرش را که در رحم غذاي جنين بود به طرف
پس��تان وي روان��ه مينماي��د و آن را از حيث رنگ و طعم تبديل به مايعي خوش��رنگ و
خوشمزه ميکند که طفل با رغبت آن را بخورد و از آن تغذيه نمايد و غذاي مزبور ماليم
با طبع طفل ش��ده و غذائي لذيذ در دسترس او قرار ميدهد؛ جنين چون به دنيا آمد آن را
مضمض��ه ميکند و ميخواهد طعم آنچه را ميخورد احس��اس کند و لبانش حرکت کرده
و شير ميطلبد و در آن وقت پستانهاي مادر مثل دو دولچه چرمي کوچک آويزان شده و
به او ميفهماند که اين غذاي لذيذ پيش از والدت برايش حاضر گرديده  -طفل مش��غول
مکيدن و تغذيه از آن ميش��ود  -و تا بدنش نرم و اعضاي او رقيق اس��ت با لثههاي خود
شير را ميمکد ولي پس از آنکه استخوانبندي او محکم شد کم کم احتياج به غذاي بيشتر
و مايهدارتر پيدا ميکند و در آن وقت دندان هاي پيش دهان او بيرون ميآيند و بعد دندان
هاي آس��ياب او بيرون آمده تا بتواند غذا بجود در هضم غذا به معدهاش کمک نمايد  -و
به همين کيفيت روز به روز قويتر ميگردد کم کم به ادراک ميرسد ؛ اگر پسر بود موي
بر پشت لبانش ظاهر و صورت او صورت مردانه ميگردد و او را از شباهت با زنان بيرون
م��يآورد و اگر دختر بود صورتش هم چنان نرم و بدون مو باقي ميماند تا به جهت و تر
و تازگي او که موجب تحريک مردان است در او باشد و موجب بقاي نسل ميگردد...
حضرت صادق علیه السالم پس از بیان این مراحل مفضل را متوجه این امر می نمایند که
آيا ممکن است اين مراحل به خودي خود و به موجب اتفاق باشد  -اگر خون حيض در
رحم مادر به او نرس��د باز هم آن جنين حيات خواهد داشت؟ البته آشکار است مراقب او
آن اس��ت که او را از نبود بود کرده و پس از موجود ش��دن او مصالح الزم را در مورد او
رعايت کرده و اگر اين تدبيرهاي دقيق خود به خود و بدون مراقب و مدبر بود آیا به این
دقت می بود؟
ممکن اس��ت گفته شود که تقدير(دخالت داشته وموجب این دقت است) در صورتي اين
حرف بس��يار پوچ و بي معني و نش��انهي جهل و بي خبري اس��ت زيرا اهمال و به خود
واگذاشتن  ،هيچ وقت امر صحيحي نيست و نتيجهي مطلوبي ندارد گاهي درست و گاهي
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غلط بوده و نظم و ترتيب نخواهد داشت و خداوند از آنچه ملحدان ميگويند منزه است.
با توجه به مراتب مزبور ميشود فهميد که چگونه در خلقت  ،تمام حوائج الزم و ضروري
بش��ر رعايت گرديده اس��ت و خالي از خطا بوده و بس��يار دقيق و منظم است؛ اي مفضل
از این ملحدين بپرس طبيعتي که ميگويند چيس��ت؟ آي��ا علم و قدرت دارد که اين قبيل
کارها را بکند يا ندارد؟ اگر گفتند چنين قدرتي دارد و عالم است پس وجود خالق کائنات
را اثبات کردهاند ولی نميدانند که چنين طبيعت عالم و قادری خداست ؛ اگر بگوئيد اين
افعال بدون علم و بدون قصد انجام نميگيرد  -زيرا ممکن نيس��ت اين افعال حکيمانه از
بي شعور صادر شود -در این صورت اگر به علم و قدرت طبيعت معترفند ؛ ندانسته خدا
را اثبات نمودهاند زيرا طبيعت نام سنت الهي است ...
کساني که اين حرف ها را ميزنند انتظار دارند که زندگاني انسان از اين حالت نارضايتي
بيرون بيايد ،خیر اين اشخاص وجود نيايند که دين و دنياي آنها مطابق ميل و دلخواهشان
باش��د .لکن آنهائي که در حال رفاه و ثروت زندگي کردهاند فراموش ميکنند که مخلوق
بوده و ممکن است مصيبتي یا مکروهي به آنها برسد و يا نميفهمند که بر آنها واجب است
نسبت به ضعفاء وفقرا ترحم کنند؛ این افراد اگر به مصیبتی گرفتار شوند و فشار مشکالت
را ببينند البته از خواب غفلت بيدار ش��ده و بر بس��ياري از مجهوالت خود واقف ش��ده و
متوجه وظايف خود خواهند ش��د و کس��اني که منکر اين امور آزار دهنده هس��تند چون
اطفالي ميمانند که از دواي تلخ بدشان ميآيد و از تأدب در هر چيز ناراحت ميگردند و
دوس��ت دارند بيکار بوده و ول بگردند و به بازي و بطالت اوقات خود را بگذرانند و هر
چيزي بخورند و بياش��امند و نميدانند که بطالت آنه��ا را به کجا خواهد برد و ناچار بايد
دواهاي تلخ بياش��امند در حالي که اگر مش��غول بوده و دنبال تعلم بروند و ادب دوس��ت
گردند از هر جهت شايس��ته و سالم خواهند شد و دواهاي تلخ چگونه حال آنها را خوب
و مزاج آنها را صحيح و سالم خواهد کرد.
در این حدیث ابتدا حضرت مخاطب خود(مفضل) را در نظر گرفته که جویای علم است
پس او را متوجه سیر تکاملی انسان -از نطفه تا یک فرد بالغ -می نماید واین سیر طبیعی
را مرحله به مرحله بیان می کند تا خواننده را متوجه خلقت دقیق و پیچیده ای نمایدکه با
درک این دقت و پیچیدگی ؛ به وجود خالقی حکیم و قادر پی برد؛ پس از آن حضرت با
طرح ش��بهاتی که مادی گرایان مطرح می کردند تا خلقت را به چیزی غیر از خدا نس��بت
دهند به این ش��بهات پاس��خ داده ورفع ابهام می نمایند و درآخر مفضل را به برهانی سوق
می دهند که فطرت پاک هر انس��انی آن را درک ولمس نموده وآن توجه به خالق ومعبود
اس��ت در هنگام درک بال وس��ختی آنجا که حضرت می فرمایند :این افراد اگر به مصیبتی
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گرفتار شوند و فشار مشکالت را ببينند البته از خواب غفلت بيدار می شوند.
 .1-1-3استدالل عقلی ومنطقی
 از درک نظم موجود در اشیا به وجود ناظم رسیدندر این روش علمی حضرت نظم موجود در اشیا را به تصویر می کشند و ئبیان می نمایند
که اگر این نظم با اندک کم وکاس��تی مواجه می ش��د خلقت این موجود به هم خورده و
منجر به وجود اشکاالتی می شد که جبران ناپذیر می بود لذا در پس این نظم ،ناظمی مدبر
است که به دقت در خلقت این نظم موثر بوده و آن را هدایت می نماید.
مناظره امام صادق با طبيب مخصوص منصور ()34
 مفض��ل بن عمر نامهاي به امام صادق عليهالس�لام نوش��ت و در آن نامه به ياد آورد کهملحديني پيدا ش��دهاند که منکر خدا هس��تند و از امام عليهالسالم خواست جواب هائي به
اين دسته داده شود امام صادق عليهالسالم در جواب مفضل نوشتند :نامه ات به من رسید
و در پاسخ مطلبی برایت می نویسم که گفتگو با یک طبیب هندی است که منکر خدا بود.
هندي از من پرسید چگونه استدالل ميکني در حالي که تو خود ميداني قلب انسان هيچ
چي��ز را ب��ه جز از طريق حواس پنجگانه درک نميکند  -آيا خداي خود را ديده و صداي
او را ش��نيده يا بوئي از او به مش��امت رسيده يا مزهاي از آن به ذائقهات آمده يا به او دست
زدهاي و باالخره آيا به يکي از اين جهات قلبت آن را احساس نموده است؟
به او گفتم  :تو منکر وجود خدا بوده و به قول خود اگر خدائي بود بايد با يکي از حواس
پنجگانهات درک ش��ود همانطور که تمام اشياء بايد با همان حواس درک و احساس شود
ول��ي من معتقدم چنين خدائي هس��ت پ��س ناچار يکي از ما دو نفر راس��ت ميگوئيم و
ديگري دروغ در جوابم گفت :البته يکي از ما راست گفتهايم؛ به او گفتم :اگر عقيدهي تو
درست باشد آيا در آن صورت از چيزي که من تو را از آن ميترسانم يعني (عقوبت خدا)
ميترس��ي يا نه – گفت :نميترس��م  -به او گفتم :اگر در آنچه من ميگويم و حق هم با
من است راست گفته باشم آن وقت در احتياط خود اشتباه کردهام و آيا انکار تو برخالف
احتياط نيس��ت؟ و در اين حال کدام يک از ما برخالف احتياط عمل کردهايم و کدام يک
از ما به نجات نزديک تر هستيم.
در ج��واب گفت :تو نزديک تر به نجات هس��تي ولي در عقيدهي خود اش��تباه کردهاي و
عقيدهي تو ادعائي بيش نيس��ت و من مطمئنم چنين چيزي که تو ميگوئي نيس��ت زيرا با
حواس پنجگانه درک نميش��ود به او گفتم :چون حواس تو عاجز از درک خدا شده منکر
آن شدهاي و من چون حواسم عاجز از درک او است او را تصديق دارم.
پرسيد :چگونه اين طور است گفتم هر چيزي که اثر ترکيب در آن باشد جسم است و هر
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چه را که چش��م به او بخورد و با ديدگان ديده ش��ود و حواس انس��اني آن را بيابد چيزي
غير از خدا است ؛ پس به او گفتم :آيا به آسمانها باال رفته يا در زمين فرورفتهاي و آيا در
اقطار زمين گردش کرده و به اعماق درياها رفته يا به باالي هواي آس��مان ها صعود کرده
يا به زير زمين ها سفر کرده ای؟
هن��دي گفت :نه ،به او گفتم :پس از کجا ميداني ش��ايد آنچه را که قلبت منکر آن ش��ده
قسمتي از آن باشد که حواست آن را درک نکرده و قسمتي از آن است که آن را نميداني؟
گفت :نميدانم شايد بعضي از آنها که گفتي مديري داشته باشند ولي من نميدانم و شايد
در هي��چ جا چيزي نباش��د به او گفتم :حاال که از حد اين کار بي��رون آمده و به مرحلهي
ش��ک رسيدهاي اميدوارم که به معرفت نزديک ش��وي ؛ در جوابم گفت :از گفتار شما در
قلبم ش��کي در آنچه که من آن را نميدانس��تم پيدا ش��د ولي چگونه يقين به امري کنم که
حواس��م آن را درک نميکند به او گفتم :بس��يار خوب حاال از همين هليله که در دست تو
است شروع ميکنيم ...
و بع��د حض��رت مثال مطرح کرده و می گویند :هلیله گیاهی بوده که قبل از انعقادش فقط
از چند قطره آب تشکیل شده وبه صورت ساختاری و ترکیبی در آمده باگوشت ،پوست،
رنگ و طعم خاص که س��ختي هيچ يک را ندارد ؛ اگر خالقش به آن آب حقير که بس��یار
کوچ��ک اس��ت کمک نمی کرد و با حکمت  ،تدبير و ق��درت خود آن را به صورتي و به
ش��کلي درنمی آورد ؛ اين قطرهي آب چيزي نبود پس خداست که آن را داراي خطوط و
تصاوير مختلف کرده و آن را مرکب از اجزائي نموده و چيزي ش��ده است که آن را هليله
ميگوئي در آورده است...
هندي در جواب امام عليهالسالم بیان می کند :بلي اگر با دقت به درخت آن توجه شود و
ترکيبي که در خلقت آن به کار رفته و اجزاء آن از وقت انعقاد تا موقعي که قابل اس��تفاده
ش��ده و ميوه ميدهد توجه کنيم به خوبي بر ما روش��ن ميسازد که صانعي در آن دخالت
داشته چنانکه معلوم است که تمام اشياء ساخته شده و مصنوع ميباشند ...
بحث امام عليهالسالم با طبيب ملحد هندي که دانشمند ملحدي بود به ايمان او پايان يافت
ب��ا مط��رح کردن یک مثال ماهرانه در زمينهي يک بوته کوچک بي قدر (هليله)  .و آخرين
کلمهاي که آن طبيب ملحد هندي به زبان آورد اين جمله بود (اشهد ان ال اله اال اهلل وحده
ال شريک له).
در ذکر این مطلب تا بدین جا اکتفا می کنیم چراکه احتجاج امام با طبیب بسیار طوالنی و
در مجال این مختصر نمی گنجد .
حضرت در ابتدا این نکته را برای طبیب متذکر می ش��وند که حواس پنج گانه ما توانایی
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درک محسوسات را نداشته و فقط قادر به درک اموری هستند که جنبه مادی دارند و بعد
ب��ا یک مثال کوچک (گیاه هلیله) عالم منظم��ی را مصور می نمایند که در پس آن ناظمی
مدب��ر خودنمای��ی می کند و آن جا که طبیب اظهار ش��ک در اعتقادات می نماید حضرت
برایش دعا می کنند که (حال که به مرحله شک رسیدی امیدوارم به معرفت دست یابی)...
واین همان توجه حضرت اس��ت به امر هدایت افراد نه اینکه حضرت بخواهند در مناظره
بر طرف مقابل پیروز شوند.
 .1-3حل تناقض آیات
جواب امام در مورد دو آيه از سورهي نساء ()35
مردي از زنادقه از ابوجعفر احول پرس��يد خداي متعال ميفرمايد (...فانکحوا ما طاب لکم
من النس��اء مثني وثالث ورباع فان خفتم اال تعدلوا فواحدة )36( )...يعني اگر مايل باش��يد
ميتوانيد دو يا سه يا چهار زن بگيريد و اگر ترسيديد عدالت نکنيد پس يکي بگيريد و در
جاي ديگر ميفرمايد (و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم)( )37يعني هرگز
نميتوانيد بين زنان عدالت نمائيد و لو کوشش فراوان کنيد.
و بين اين دو گفتار بسيار فرق است به نظرش تناقض رسيده بوده يا ميخواسته است ايراد
کند ابوجعفر احول در جوابش گفت :نميدانم و به مدينه رفت و حضور امام عليهالس�لام
رس��يد و مطلب را بر ايش��ان عرضه کرد و امام به او فرمود عدالت در قسمت اول عدالت
در نفقه اس��ت و عدالت دوم عدالت در محبت است زيرا هيچ کس نميتواند محبت خود
را يتساوي بين دو زن تقسيم نمايد.
ابوجعفر احول برگش��ت و جواب آن مرد زنديق را داد او گفت اين جواب از تو نيست و
از حجاز آوردهاي .
در این قس��مت این نکته ظریف قابل ذکر اس��ت که حضرت با علمی که دارند مش��کل
آیات به ظاهر متناقض را حل نموده واین احاطه امام است برآیات محکم و متشابه،ناسخ
ومنسوخ ،عام وخاص و...
 .1-4مورد خطاب قرار دادن افراد با کلمات نیکو
مناظره امام با عبدالملک مصري ()38
امام عليهالس�لام به آن زنديق مصري فرمود آيا ميداني که زمين طبقاتي دارد گفت :آري
ام��ام فرمود آيا زير زمين خالي اس��ت در جواب گفت :نه ام��ام فرمود چه چيز در آنجاها
هست مصري جواب داد .نميدانم ولي گمان ميکنم چيزهائي باشد .
امام عليهالسالم به او فرمود :گمان  -عجز است چرا يقين نميکني؟
س��پس به او فرمود آيا به آسمان  ،زمین  ،به شرق وغرب رفتهاي؟ مصري گفت :نه  -امام
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فرمود ميداني در آن مکان ها چيست؟
 مصري گفت :نه امام عليهالسالم فرمود از تو عجيب است  -نه به مشرق و نه به مغربرفتهاي و نه زير زمين و نه به آسمان و از اين حدود هم تجاوز نکردهاي تا ببيني در آنجاها
چه هست با اين حال منکر تمام چيزهائي هستي که در آنجاها هست و آيا مرد عاقل منکر
چيزهائي ميشود که نديده و نميداند چيست .
امام به او فرمود يکي از آن چيزها ش��ک اس��ت  -ش��ايد باشد ،ش��ايد نباشد  -عبدالملک
گفت صحيح اس��ت ممکن است اينطور باشد که شما ميگوئيد امام عليهالسالم فرمود اي
برادر مصري از من ياد بگير و بدان که مادر وجود خدا ش��کي نداريم این خورش��يد و ماه
که در شب و روز داخل هم ميشوند و به هم اشتباه نميگردند-اگر ميتوانستند ميرفتند
و برنميگش��تند -به خدا مجبور هس��تند و آنکه آنها را مجبور ميکند خيلي از آنها بزرگتر
و بادوامتر است.
زنديق مصري گفت راس��ت ميگوئي  -س��پس امام عليهالس�لام فرمود اي برادر مصري
اي��ن عقيده که ش��ما داريد و گمان ميکنيد دهر مؤثر اس��ت اگر دهر آنه��ا را ميبرد چرا
برنميگردان��د و اگر برميگرداند چرا آنها را نميب��رد اي برادر مصري اينها مجبورند چرا
آسمان بلند است و زمين پائين چرا آسمان پائين نميآيد و چرا زمين به طرف باال نميرود؟
زنديق مصري به امام عليهالس�لام عرض کرد پروردگارشان آنها را نگاه داشته است ؛ پس
زنديق مصري ايمان آورد.
در این روایت حضرت با طرح س��واالتی از عبدالملک مصری ذهن اورا متوجه به اموری
می نماید که هر روز با آن روبروس��ت اما حکمت آن را نمی داند و پس از آن که او را با
خود همراه می بیند با لفظ برادر وی را مورد خطاب قرار می دهد تا هم به او بفهماند که
مانند برادر دلسوز اوست تا سخنش را که در مقام نصیحت است بهتر پذیرا شده ؛ و دیگر
اینکه به حس��ب ظاهر از لحاظ اعتقادی امام و عبد الملک در دو افق جداگانه قرار دارند
لکن این روش پاک طینتان وخوبان اس��ت که به ظاهر افراد قضاوت ننموده وس��عی بر آن
دارند تا با آگاه نمودن افرد روشن ضمیر وپاک دل  ،نور ایمان را را در وجودشان مشتعل
نموده و آن ها را متوجه فطرت پاک انس��انی نمایند لذا می بینیم در پایان عبدالملک ایمان
آورده واز اعتقاد وباور غلط خود بر می گرددکه این همان هدف امام از مناظره است.
 .1-5باطل نمودن روش قیاس:
مناظره امام صادق و ابوحنيفه ( نامش نعمان بن ثابت رئیس فرقه حنفی – یکی از مذاهب
چهار گانه اهل سنت  -که با روش قیاس فتوی می داد)()39
ابن شبرمه ميگويد من و ابوحنيفه بر امام صادق عليهالسالم وارد شديم و به ايشان عرض
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کردم اين مرد از اهل عراق است امام عليهالسالم فرمود شايد او همان کسي است که دين
را با رأي خود قياس ميکند(س��نجش دو مطلب که هر کدام حکم جداگانه ای دارد با هم
مثل اینکه بگوییم هر گردی گردوست) آيا نعمان بن ثابت است؟
ابن شبرمه ميگويد من تا آن وقت نام ابوحنيفه را نميدانستم.
ابوحنيفه در جواب امام عليهالسالم عرض کرد :بلي من نعمان بن ثابت هستم خداوند شما
را توفيق دهد.
امام عليهالسالم به او فرمود از خدا بپرهيز و او را در نظر بگير و دين را با راي خود قياس
مکن زيرا اولين کسي که قياس کرد ابليس بود که گفت من از آدم بهترم او از خاک است
و من از آتش او در قياس خود خطا کرد س��پس امام عليهالس�لام به او فرمود آيا قتل نفس
مهمتر اس��ت يا زن��ا ابوحنيفه گفت البته قتل نفس امام عليهالس�لام گفت خداوند در قتل
نفس دو ش��اهد را کافي دانس��ته ولي در زنا بايد چهار نفر شهادت بدهند در اين صورت
چگونه ميش��ود قياس کرد دوباره امام عليهالس�لام فرمود کدام يک از روزه و نماز در نزد
خ��دا مهمتر اس��ت ابوحنيفه گفت نماز امام فرمود پس چرا زن��ان در موقع عادت زنانگي
قضاي روزه را بايد بگيرند ولي قضاي نماز بر آنها واجب نيس��ت اي بندهي خدا از خدا
بپرهيز و دين را به رأي خود قياس نکن ما فردا در پيش��گاه خدا و رس��ول صلي اهلل عليه
و آله حاضر خواهيم ش��د و ميگوئيم خدا و رس��ولش چني��ن گفتند و تو ميگوئي من و
اصحاب من شنيديم و به رأي خود عمل کرديم آن وقت است که خدا با ما و شما هر چه
خواست ميکند.
در ای��ن مناظره حضرت ابتدا نام وی را بدون اینکه ابوحنیفه خود را معرفی نماید ذکر می
کنند تا به او متذکر شوند که تو دربرابر حجت خدا ایستاده ای وبعد با همان روشی که ابو
حنیفه به آن اس��تناد می نمود–قیاس به رای-به مقایسه امور با هم می پردازند و ابو حنیفه
را درگیر مشکالت ناشی از قیاس می نمایند و با همین چند مثال او را متوجه باطل بودن
روش وی در بیان مسائل فقهی می نمایند و در نهایت او را متوجه معاد نموده واینکه اگر
شما رسول خدا را قبول دارید او گواه است میان ما وشما در قیامت.
و این همان متذکر نمودن وهدایت والیی امام است با توجه به اعتقاد مذهب حنفی.
 .1-6پاسخی کوتاه وکوبنده:
 مناظره دیگر امام با ابوحنیفه()40روزي ابوحنيف��ه ب��راي مالقات با امام صادق (ع) در خان��هي امام آمد ،و اجازهي مالقات
خواس��ت ام��ام اجازه نداد .ابوحنيفه گويد :دم در مق��داري توقف کردم تا اينکه عدهاي از
مردم کوفه آمدند ،و اجازهي مالقات خواستند ،به آنها اجازه داد .من هم با آنها داخل خانه
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شدم وقتي به حضورش رسيدم گفتم« :شايسته است که شما نمايندهاي به کوفه بفرستيد و
مردم آن س��امان را از ناس��زا گفتن به اصحاب محمد نهي کنيد .بيش از ده هزار نفر در اين
شهر به ياران پيامبر ناسزا ميگويند.
امام فرمود :مردم از من نميپذيرند.
ابوحنيفه پاس��خ داد :چگونه ممکن اس��ت سخن شما را نپذيرند در صورتي که شما فرزند
پيامبر خدا هستيد؟
امام :تو خودت يکي از همانها هستي که گوش به حرف من نميدهي .مگر بدون اجازهي
من داخل خانه نش��دي؟ و بدون اينکه بگويم ننشس��تي؟ و بياجازه شروع به سخن گفتن
ننمودي؟
اما در این کالم حضرت بسیار ظریف وموشکافانه وارد مناظره با ابوحنیفه شده وبا پاسخی
کوت��اه وکوبن��ده به وی نهیبی م��ی زند که ای ابوحنیفه تو با وج��ودی که عالم زمان خود
هس��تی و به برتری مقام ما واقفی ؛ حاضر به تبعیت از ما نیس��تی چه رسد به افراد دیگرکه
از مرتبه علمی ما آگاهی ندارند؛چگونه ممکن است آن ها به راحتی سخن ما را بپذیرند .
 .1-7خبر از غیب دادن:
 مناظره حضرت با عبداله نجاشی()41عمار سجس��تاني گفت عبداهلل نجاش��ي پيرو عبداهلل بن حس��ن بود و از زيديها به ش��مار
ميرفت اتفاقا من و او به مکه رفتيم در مکه او رفت پيش عبداهلل بن حسن و من خدمت
حض��رت صادق .بعد که او را ديدم گفت براي من از حضرت صادق اجازه بگير خدمتش
برسم .به امام عليهالسالم عرض کردم فرمود اجازه بده بيايد.
خدمت آن جناب رسيد حضرت صادق از او پرسيد چرا فالن روز آن کار را کردي روزي
که در خانه شخصي رد شدي از ناودان آب باالي سر تو ريخت پرسيدي اين چه بود گفتند
نجس اس��ت .خودت را با لباس داخل نهر انداختي با اينکه يک جامهات رنگ ش��ده بود
بچهها اطراف ترا گرفتند تو از اجتماع آنها ميخنديدي و آنها بر تو ميخنديدند.
آن مرد نگاهي به من نموده گفت چرا کار مرا به حضرت صادق گفتی؟! گفتم به خدا قسم
من چيزي نگفتهام اکنون امام همين جا است صحبت من و ترا ميشنود اگر من گفته باشم
او ميگويد .وقتي از منزل امام خارج شديم گفت عمار اين امام است نه ديگران.
در ای��ن ج��ا حضرت تنها با ی��ادآوری این مطلب به عبداله نجاش��ی او را متذکر تندروی
هایش��ان نموده ومی خواهند به او بگویند که کسی که در مقابل توست رازهای نهان شما
را می داند وبرای تو همین بس.
 .1-8اخالق حضرت در مناظرات:
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در این جا ذکر این نکته الزم وضروری است که در تمام این مناظرات حضرت به این امر
مهم توجه داشتند که از حیطه ادب خارج نشده واحترام شخص پرسشگر را رعایت کرده
وحتی زمانی که با اشخاصی که قلب شان تاریک از نور ایمان است تنها این را متذکر می
شوند که سخن گفتن من با تو دیگر جدل است نه گفتگو علمی ،لذا حضرت سخن گفتن
را رها می کنند(مناظره حضرت با ابن ابی العوجاکه در مطالبی که گذشت به طور اجمالی
به آن اشاره شد) وحتی زمانی که حضرت می دیدند طرف بدون هیچ غرض ورزی مطالب
حض��رت را تصدیق می نماید حتی اگر فرد به حض��رت ایمان نمی آورد برایش دعا می
فرمودندودر نهایت الزم اس��ت ذکر چندروایت که اخالق حض��رت در مناظرات از زبان
افرادی که با حضرت مناظره نمودند وبا اینکه ایمان نیاوردند اما شیفته اخالق ایشان شدند:
 در کتاب توحيد مفضل اس��ت که مفضل بن عمر در مس��جد حضرت رس��ول صلي اهللعليه و آله و س��لم بود ،ش��نيد ابن ابي العوجا با يکي از اصحابش مش��غول است به گفتن
کلمات کفرآميز ،مفضل خوداري نتوانس��ت کرد فرياد زد بر او که يا عدو اهلل الحدث في
دين اهلل و انکرت الباري جل قدس��ه اي دش��من خدا در دين خدا الحاد ورزيدي و منکر
باري تعالي ش��دي و از اين نحو کلمات با وي گفت ابن ابي العوجا گفت اي مرد اگر تو
از اهل کالمي بيا با هم تکلم کنيم هرگاه تو اثبات حجت کردي ما متابعت تو مينمائيم و
اگر از علم کالم بهره نداري ما با تو حرفي نداريم ،و اگر تو از اصحاب جعفر بن محمدي
آن حضرت ما به اين نحو مخاطبه نميکند و به مثل تو با ما مجادله نمينمايد .و به تحقيق
که ش��نيده اس��ت از اين کلمات بيشتر از آنچه تو شنيدي و هيچ فحش به ما نداده است و
در جواب ما به هيچ وجه تعدي ننموده و همانا او مردي اس��ت حليم باوقار عاقل محکم
و ثابت که از جاي خود بدر نرود و از طريق رفق و مدارا پا بيرون نگذارد و غضب او را
س��بک ننمايد ،بش��نود کالم ما را و گوش دهد به تمام حجت و دليلهاي ما تا آنکه ما هر
چه دانيم بگوئيم و هر حجت که داريم بياوريم بنحوي که گمان کنيم بر او غلبه کرديم و
حجت او را قطع نموديم ،آن وقت ش��روع کند به کالم پس باطل کند حجت و دليل ما را
ب��ه کالم کم��ي و خطاب غير بلندي ملزم کند ما را به حجت خود و عذر ما را قطع کند و
ما را از رد جواب خود عاجز نمايد فان کنت من اصحابه فخاطبنا بمثل خطابه پس هرگاه
تو از اصحاب آن جنابي با ما مخاطبه کن به مثل خطاب او)42(.
 ابن شهر اشوب از مسند ابوحنيفه نقل کرده که حسن بن زياد گفت شنيدم که از ابوحنيفهس��ؤال کردند چه کس��ی را ديدي که از تمامي مردم فقاهتش بيشتر باشد؟ گفت جعفر بن
محم��د زماني که منصور او را از مدينه طلبيده بود فرس��تاد ن��زد من و گفت :اي ابوحنيفه
مردم مفتون جعفر بن محمد شدهاند مهيا کن براي سؤال از او مسئلههاي مشکل و سخت
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خ��ود را ،پس من آماده کردم براي او چهل مس��ئله ،پ��س منصور مرا به نزد خود طلبيد ،و
در آن وقت در حيره بود من به س��وي او رفتم ،پس چون وارد ش��دم بر او ديدم حضرت
امام جعفرصادق عليهالسالم در طرف راست منصور نشسته بود همين که نگاهم به او افتاد
هيبتي از آن جناب بر من داخل شد که از منصور فتاک بر من داخل نشد پس سالم کردم
به او ،اشاره کرد بنشين من نشستم آن وقت رو کرد به جناب صادق عليهالسالم گفت اي
ابوعبداهلل اين ابوحنيفه اس��ت فرمود بلي ميشناس��م او را ،آنگاه منصور رو به من کرد و
گفت بپرس از ابوعبداهلل س��ؤاالت خود را ،پس من ميپرسيدم از آن حضرت و او جواب
ميداد ،ميفرمود شما در اين مسئله چنين ميگوييد و اهل مدينه چنين ميگويند و فتواي
خودش گاهي موافق ما بود و گاهي موافق اهل مدينه و گاهي مخالف جميع و يک يک را
جواب داد تا چهل مسئله تمام شد و در جواب يکي از آنها اخالل ننمود آن وقت ابوحنيفه
گفت پس کس��ي که اعلم مردم باش��د به اختالف اقوال از همه علمش بيش��تر و فقاهتش
زيادتر خواهد بود )43( .
 ش��يخ صدوق از مالک بن انس فقيه اهل مدينه و امام اهل س��نت روايت کرده که گفتمن وارد ميش��دم بر حضرت امام جعفرصادق عليهالسالم پس براي من ناز بالش ميآورد
که تکيه کنم بر آن و ميش��ناخت قدر مرا و ميفرمود اي مالک من تو را دوس��ت ميدارم،
پس من مسرور ميگشتم به اين و حمد ميکردم خدا را بر آن ،و چنان بود آن حضرت که
خالي نبود از يکي از س��ه خصلت :يا روزهدار بود و يا قائم به عبادت بود و يا مش��غول به
ذکر و آن حضرت از بزرگان عباد و اکابر زهاد بود و از کساني بود که دارا بودند خوف و
خش��يت از حق تعالي را ،و آن حضرت کثير الحديث و خوش مجال اس��ت و کثير الفوائد
بود .و هرگاه ميخواس��ت بگويد :قال رس��ول اهلل صلي اهلل عليه وآله رنگش تغيير ميکرد.
گاه سبز ميگشت و گاهي زرد به حدي که نميشناخت او را کسي که ميشناخت)46(.
نتیجه گیری:
مناظره بهترین روش در ضربه زدن به عقاید طرف مقابل و بیان نظر وعقیده خوداست.
مناظره روش های مختلفی دارد.
روش قرار گرفتن در جایگاه پرسش��گر و مورد خطاب قرار دادن فرد با کالم نیکو بهترین
نتیجه را دارد.
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رضوی اردکانی  ،دفتر انتشارات اسالمی  ،ص .50
 -2س��ید محمد حسن ،موسوی کاشانی 1379،ه ش  ،بر امام صادق چه گذشت ؟  ،گوهر
اندیشه ،ص .96
 -3همان ،ص .97
 -4همان ،ص .98
 -5احمد ،احمدی بیرجندی 1386،ه ش  ،چهارده اختر تابناک (زندگانی چهارده معصوم)
انتشارات آستان قدس رضوی  ،ص .161
 -6عادل ،ادیب  1361 ،ه ش  ،زندگانی تحلیلی پیش��وایان ما  ،ترجمه اس��د اله مبشری ،
دفتر نشر فرهنگ اسالمی  ،ص .191
 -7احم��د ،احم��دی بیرجن��دی  1386،ه ش  ،چهارده اختر تابن��اک  -زندگانی چهارده
معصوم  ، -انتشارات آستان قدس رضوی  ،نوبت چاپ:نوزدهم ،ص .161
 -8عادل ،ادیب  1361 ،ه ش  ،زندگانی تحلیلی پیشوایان ما  ،ترجمه اسد اله مبشری دفتر
نشر فرهنگ اسالمی  ،ص .191
 -9جم��ال الدين  ،ابن منظور 1408 ،ه ،لس��ان الع��رب  ،ج  ،14بيروت  ،دار احياء التراث
العربى  ،تعليق و فهارس على سيرى  ،ص .191
 -10ابوالحسين احمد ،بى تا  ،ابن فارس بن زكريا  ،معجم مقاييس اللغة  ،بيروت تصحيح
و تعليق عبدالسالم محمد هارون  ،دارالجيل  ،ج .5
 -11لويس  ،معلوف  1992 ،م  ،المنجد فى اللغة  ،بيروت  ،ص . 817
 -12على اكبر ،دهخدا  1377 ،ه ش  ،لغتنامه  ،ج (14زير نظر دكتر معين و دكتر شهيدى)
تهران  ،مؤ سسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران  ،ص .21562
 -13حسين  ،رزمجو 1370 ،ه ش  ،انواع ادبى و آثار آن در زبان فارسى  ،مؤ سسه مشهد،
چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى  ،ص .133
 -14سيروس  ،شميسا  1370،ه ش  ،انواع ادبى  ،تهران  ،انتشارات باغ آينه  ،ص .261
 -15ابوالقاس��م الحس��ين بن مح ّمد  1362 ،ه ش  ،راغب اصفهانى  ،المفردات فى غريب
الفاظ القرآن  ،انتشارات كتابفروشى مرتضوى  ،ص .498
 -16نفايس الفنون اواخر مقاله دوم در علوم شرعى  ،قرن هفتم  ،به نقل از لغتنامه دهخدا
 ،علم خالف  ،ص .137
 -17محمد رضا ،مظفر 1400 ،ه ق  ،المنطق المظفر  ،ج  ،2بيروت  ،دارالتعارف  ،ص .329
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 -18على اصغر ،حكمت  1316 ،ه ش ،اصول فن مناظره  ،تهران  ،چاپخانه مهر.
 -19ش��هيد ثانى  1374 ،ه ش  ،منيه المريد فى آداب المفيد و المس��تفيد ،ترجمه  :س��يد
محمد باقر حجتى  ،دفتر نشر فرهنگ اسالمى  ،ص .551
 -20سید محمد حسن ،موسوی کاشانی 1379 ،ه ش  ،بر امام صادق چه گذشت ؟ ،گوهر
اندیشه  ،ص .108
 -21عادل  ،ادیب 1361 ،ه ش  ،زندگانی تحلیلی پیشوایان ما  ،مترجم  :اسد اله مبشری ،
دفتر نشر فرهنگ اسالمی  ،ص .188
 -22سید جعفر ،شهیدی  1378 ،ه ش  ،زندگانی امام صادق (جعفر بن محمد) ،دفتر نشر
فرهنگ اسالمی  ،ص .50
 -23نهج البالغه  ،کلمات قصار .78
 -24ش��یخ مفید  1380 ،ه ش  ،االرش��اد  ،ج  ، 2ترجمه سید هاشم رسولی محالتی  ،دفتر
نشر فرهنگ اسالمی ،ص .287
 -25سید جعفر ،شهیدی  1378 ،ه ش  ،زندگانی امام صادق (جعفر بن محمد) ،دفتر نشر
فرهنگ اسالمی  ،ص .52
 -26محمد مغنیه  ،بی تا  ،االمام جعفر صادق ،ترجمه سید جعفر غضبان ،چاپخانه خاور،
ص . 173
 -27ش��یخ مفید  1380 ،ه ش  ،االرش��اد  ،ج  ، 2ترجمه سید هاشم رسولی محالتی  ،دفتر
نشر فرهنگ اسالمی ،ص . 273
 -28س��ید جعفر ،شهیدی 1378 ،ه ش  ،زندگانی امام صادق (جعفر بن محمد) ،دفتر نشر
فرهنگ اسالمی  ،ص . 53
 -29محمد مغنیه ،االمام جعفر صادق ،ترجمه سید جعفر غضبان ،چاپخانه خاور ،ص .180
 -30ش��یخ مفید  1380 ،ه ش  ،االرش��اد  ،ج  ، 2ترجمه سید هاشم رسولی محالتی  ،دفتر
نشر فرهنگ اسالمی ،ص . 268
 -31محمد مغنیه  ،االمام جعفر صادق  ،ترجمه س��ید جعفر غضبان ،چاپخانه خاور  ،ص
. 185
 -32همان  ،ص .182
 -33همان  ،ص . 166
 -34همان ،ص .173
 -35همان ،ص .227
 -36نسا. 3 /

 -37نسا.129 /
 -38محمد مغنیه  ،االمام جعفر صادق  ،ترجمه سید جعفر غضبان  ،چاپخانه خاور  ،ص
.178
 -39همان ،ص .228
 -40احم��د ،احم��دی بیرجندی  1386،ه ش  ،چه��ارده اختر تابن��اک (زندگانی چهارده
معصوم) انتشارات آستان قدس رضوی  ،ص .167
 -41محمدباقر ،مجلس��ی  1377 ،ه ش  ،بحار االنوار ،ترجمه موس��وی خس��روی  ،جلد
یازدهم  ،چاپ اسالمیه  ،ص.58-57
 -42عباس  ،قمی 1378 ،ه ش  ،منتهی االمال ،موسسه انتشارات هجرت  ،ص .239
43همان ،ص.240
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فهرست منابع:
 -1قرآن
 -2نهج البالغه
 -3ابن فارس بن زكريا  ،ابوالحسين احمد (بى تا)  ،معجم مقاييس اللغة  ،تصحيح و تعليق
عبدالسالم محمد هارون  ،بی جا  ،دارالجيل .
 -4ابن منظور ،جمال الدين ( 1408ه) لسان العرب  ،ج  ،14تعليق و فهارس  :على سيرى
 ،بی جا  ،دار احياء التراث العربى .
 -5احمدی بیرجندی  ،احمد ( ، ) 1386چهارده اختر تابناک  -زندگانی چهارده معصوم-
(چاپ نوزدهم)  ،مشهد ،انتشارات آستان قدس رضوی .
 -6ادیب  ،عادل ( ، ) 1361زندگانی تحلیلی پیشوایان ما  ،ترجمه اسد اله مبشری  ،تهران
 ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی .
 -7حكمت  ،على اصغر( ،)1316اصول فن مناظره  ،بی جا  ،چاپخانه مهر.
 -8دهخدا ،على اكبر( ،)1377لغتنامه  ،ج (14زير نظر دكتر معين و دكتر شهيدى )  ،تهران
 ،مؤ سسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .
 -9راغب اصفهانى  ،ابوالقاس��م الحس��ين بن مح ّم��د ( ،)1362المفردات فى غريب الفاظ
القرآن  ،بی جا  ،انتشارات كتابفروشى مرتضوى.
 -10رزمجو ،حسين ( ، )1370انواع ادبى و آثار آن در زبان فارسى  ،مشهد  ،مؤ سسه چاپ
و انتشارات آستان قدس رضوى .
 -11شميسا  ،سيروس( ، )1370انواع ادبى  ،بی جا  ،انتشارات باغ آينه.
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 -12ش��هيد ثانى ( ،)1374منيه المريد فى آداب المفيد و المس��تفيد ،ترجمه س��يد محمد
باقرحجتى  ،تهران  ،دفتر نشر فرهنگ اسالمى.
 -13شهیدی  ،سید جعفر( ،)1378زندگانی امام صادق  -جعفر بن محمد – (چاپ سوم)،
تهران  ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی .
 -14شیخ مفید( ، )1380االرشاد  ،ج  ، 2ترجمه سید هاشم رسولی محالتی  ،تهران  ،دفتر
نشر فرهنگ اسالمی.
 -15طبرس��ی  ،ابوعلی فضل بن حس��ن ( ، )1386تاج الموالید (چاپ اول)  ،ترجمه سید
ابوفاضل رضوی اردکانی  ،قم  ،دفتر انتشارات اسالمی .
 -16قمی ،عباس ( ،)1378منتهی االمال ،بی جا  ،موسسه انتشارات هجرت .
 -17مجلسی  ،محمدباقر( ،)1377بحار االنوار  ،جلد یازدهم  ،ترجمه موسوی خسروی ،
بیروت  ،چاپ اسالمیه.
 -18محمد مغنیه  ،االمام جعفر صادق ،ترجمه سید جعفر غضبان ،بیروت  ،چاپخانه خاور
-19مظفر  ،محمد رضا(1400ه)،المنطق المظفر  ،ج  ،2بی جا،دارالتعارف.
 -20معلوف ،لويس ( 1992م ) ،المنجد فى اللغة  ،بيروت.
 -21موسوی کاشانی ،سید محمد حسن ( ،) 1379بر امام صادق چه گذشت؟ (چاپ اول)
 ،تهران  ،گوهر اندیشه.
 -22نفايس الفنون اواخر مقاله دوم در علوم شرعى (قرن هفتم) ،به نقل از لغتنامه دهخدا،
علم خالف .

امام صادق (ع) و شاگردان

سمیه سنجری

1

 .1مدرسه علمیه ریحانه طلبه سال دوم

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

چکیده
امام صادق (ع) در 17ربیع االول سال83هجری در شهر مدینه منوره دنیا را به والدت خود
منور فرمود.ایشان در اوج تهاجم فرهنگی دست به اقدامات فرهنگی مهمی زدنددر این جا
باید گفت که فرهنگ برای تکامل ذهنی از راه اموزش��ی به کار می رود از جمله اقدامات
ایشان تربیت شاگردانی بود که هر یک مبلغان بزرگی بودندو علوم حضرت را در سرتاسر
جهان گسترش دادند و بر ماست که با اقدامات فرهنگی حضرت و نحو برخورد حضرت
با ش��اگردان اش��نایی بیشتری داش��ته باش��یم.در زمان حیات ان بزرگوار بنی امیه در حال
اضمحالل بود و ش��اهان ان از جامعه بی خبر و فقط به فکر بقائ خود بودند از ان طرف
بنی عباس به فکر رسیدن به نهضت بودند و تمام هم و غمشان به کوبیدن بنی امیه و روی
کار امدن خود بود و از جریان جامعه بی خبر بودند.این امر به امام صادق(ع) مجال داد که
بدون مزاحم قیام علمی را شروع کندو علوم اسالمی را بیان دارد و محدثان و علمای دین
را تربیت کند و نویسندگان را به تالیف حدیث و درسهای خود که در مسجد النبی تشکیل
می ش��دوادارد و این مقاله ترکیبی اس��ت از تربیت محدثین و نحوه ی برخوردبا شاگردان
که توسط ان بزرگوار انجام شده و جهان اسالمی را با علوم اسالمی پر کرده است.
واژگان کلیدی:امام-صادق-شاگردان-تربیت
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مقدمه
مطالع��ه و تحقیق و تفحص در زندگانی ائمه معصومین (ع) ما را به این مطلب رهنمون می
سازد که ان بزرگواران در عصر خویش با شرایط و اوضاع خاصی روبه رو بوده اند یکی از ان
بزرگواران امام صادق(ع) است که با مناظرات و تربیت شاگردان توانستند از اسالم پاسداری
کنند البته ابعاد زندگانی ایشان به شاخه های متعددی تقسیم می شود که بحث از بعد فرهنگی
ان بزرگوار خط و مشی ایشان را در چگونگی حفظ اسالم مشخص می کند.
از ویژگی امامان ش��یعه می توان به ش��خصیت چند بعدی ایشان اش��اره کرد که در همه ی
رفتار ها و صفات عالی انس��انی و اس�لامی نمونه اند یکی از ان بزرگواران امام صادق (ع)
است،ایشان در زمینه علمی نسبت به سایر ائمه پر بار تر و پویاتر بودندو علومی که در زمان
ایش��ان بیان ش��د در زمان هیچ یک از ائمه بیان نشد ایشان شاگردان زیادی هم داشتند که از
محضر درس امام اس��تفاده می کردند،پس اهمیت و ضرورت این بحث از این جا مشخص
می شود که باید در مورد نقش امام با شاگردان ان بزرگوار بیشتر تحقیق و پژوهش شود.
هدف این است که با درک عصر و دوران امامان معصوم (ع) بتوانیم حق را از باطل تشخیص
دهیم،این تحقیق را هم قش��ر عادی جامعه و به خص��وص طالب که در مکتب ان بزرگوار
مشغول تحصیل هستند و همچنین قشر دانشجو می توانند استفاده کنند.
این مقاله در مورد شرایط خاصی که در ان زمان به وجود امده بود و باعث شد که امام صادق
(ع) بتواند در این فضا دانشگاه بررگ جعفری را پایه ریزی کند و در مورد طرز برخورد امام
با شاگردان خود و اطالعاتی در مورد تعدادی از شاگردان حضرت بیان می کند.
سوال های اصلی:فرهنگ در زندگی امام صادق (ع) چه نقشی داشت؟
سوال های فرعی:رفتار امام با شاگردان؟
شاگردان امام چه کسانی بودند؟
در این روش اکثریت مطالب از کتاب می باش��د در واقع از روش کتابخانه ای اس��تفاده شده
است.
بح��ث از فرهنگ در زندگی امام به دوران زندگی ایش��ان باز می گ��رددو تالیفات و تربیت
شاگردان شامل همین بعد از زندگانی ایشان است.
در کتابهای دیگر راجع به این بعد از زندگی ایش��ان یعنی تالیفات تربیت ش��اگردان مطالبی
عنوان شده است از جمله این کتاب ها می توان کتاب های  :محدث زاده علی ،اصحاب امام
صادق ،مامقانی عبد اهلل تنقیح المقال ،قمی شیخ عباس  ،سفینه البحار ،مومنی فرشاد  ،سخنان
و وصایای نورانی چهارده معصوم را نام برد.

وسعت دانشگاه امام صادق(ع)
ام��ام صادق با تم��ام جریان های فکری و عقیدتی ان روز برخورد کرد و وضع اس�لام و
تشیع را در برابر انها روشن ساخته و برتری بینش اسالمی را ثابت کرد .شاگردان دانشگاه
امام صادق(ع) منحصر به ش��یعیان نبودند بلکه از پیروان سنت و جماعت نیز از مکتب ان
حضرت برخوردار می شدند پیشوایان مشهور اهل سنت با واسطه یا بدون واسطه شاگرد
امام بودند .در راس این پیشوایان ابو حنیفه قرار دارد که دو سال شاگرد امام بوده است او
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شرایط خاص فرهنگی
از نظ��ر فکری و فرهنگی عصر امام ص��ادق (ع) عصر جنبش فکری و فرهنگی بود.در ان
زمان شور و شوق علمی بی سابقه ای در جامعه اسالمی به وجود امده بود و علوم مختلفی
اعم از علوم اسالمی همچون :علم قرائت قران،علم تفسیر،علم حدیث ،علم فقه،علم کالم
یا علوم بش��ری مانند :طب ،فلسفه،نجوم،ریاضیات.....پدید امده بود به طوری که هر کس
یک متاع فکری داشت به بازار علم دانش عرضه می کرد بنابراین تشنگی علمی عجیبی به
وجود امده بود و الزم بود امام به ان پاسخ دهد.
عواملی که موجب پیدایش این جنبش علمی شده بود می توان بدین نحو خالصه کرد:
ازادی و حری��ت فکر و عقیده در اس�لام البته عباس��یان نیز در ای��ن ازادی فکری بی تاثیر
نبودن��د اما ریش��ه ای��ن ازادی در تعلیمات اس�لام بود به طوری که اگر هم عباس��یان می
خواستند از ان جلوگیری کنند نمی توانستند.
محیط ان روز اسالمی یک محیط کامال مذهبی بود و مردم تحت تاثیر انگیزه های مذهبی
بودند تش��ویق های پیامبر اس�لام به کسب علم و تشویق ها و دعوت های قران به علم و
تعلم و تفکر و تعقل عامل اساسی این نهضت و شور و شوق بود
اقوام و مللی که اس�لام را پذیرفته بودند نوعا دارای س��ابقه فکری و علمی بودند و بعضا
همچون نژاد ایرانی(که از همه سابقه درخشان تر داشت)و مصر و سوری از مردمان مراکز
تمدن ان روز به ش��مار می رفتند این افراد به منظور درک عمیق تعلیمات اسالم به تحقیق
و جستجو و تبادل نظر می پرداختند.
تس��امح دینی یا همزیستی مسالمت امیز با غیر مسلمان مخصوصا هم زیستی با اهل کتاب
مسلمانان اهل کتاب را تحمل می کردند و این را برخالف اصول دینی خود نمی دانستند
در ان زم��ان اهل کتاب مردمی دانش��مند و مطلع بودند مس��لمانان ب��ا انان برخورد علمی
داشتند و این خود بحث و برسی و مناظره را به دنبال داشت)1( .
 -1شهید مطهری مرتضی ،سیری در سیره ائمه اطهار(ع) ،ص142-160
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این دو سال را پایه ی علوم و دانش خود معرفی می کند و می گوید:اگر ان دو سال نبود
نعمان هالک می شد)1(.
شاگردان امام از نقاط مختلف همچون کوفه بصره واسط حجاز و امثال اینها و نیز از قبایل
گوناگون مانند:بنی اسد-مخارق -طی -سلیم -غطفان -ازد -خزاعه -خثعم -مخزوم -بنی
ضب��ه -قری��ش -به ویژه بنی حارث بن عبدالمطلب و بنی الحس��ن بودند که به مکتب ان
حضرت می پیوستند)2(.
در وس��عت دانش��گاه امام همین قدر بس که حسن بن علی بن زیاد و شاء که از شاگردان
امام رضا (ع)و از محدثان بزرگ بوده اس��ت (طبعا س��الها پس از امام صادق (ع) زندگی
می کرده) می گفت در مس��جد کوفه نهصد نفر اس��تاد حدیث مشاهده کردم که همگی از
جعفربن محمد حدیث نقل می کردند )3(.به گفته او ابن حجر غس�لانی فقها و محدثانی
همچون :شعبه.سفیان ثوری.سفیان بن عینیه.مالک.انس.ابن جریح.ابو حنیفه.پسر وی موسی
و هی��ب ب��ن خالد.قطان .ابو عاصم.و گروه انبوه دیگر از ان حضرت حدیث نقل کرده اند.
()4
یا فعی می گوید:او س��خنان نفیس��ی در علم توحید و رشته های دیگر دارد شاگرد ایشان
جابربن حیان کتابی شامل هزار ورق که پانصد رساله را در بر داشت تالیف کرد)5(.
 -1حیدر اسد ،االمام الصادق المذهب االربعه  ،ج،1بیروت ،دارالتعارف ،ص70
 -2همان ،ص38
 -3احمد بن علی  ،رجال نجاش��ی ،قم ،موسسه النش��ر اسالمی التابعه الجماعه المدرسین
بقم ،1365،ص40-39
 -4احمد بن علی ابن حجر عسقالنی،تهذیب التهذیب  ،ج، 1بیروت،دارصادر،ص 88
 -5عبد اهلل بن اس��عد یافع��ی ،مراه الجنان  ،منصور خلیل عم��ران،ج ،2بیروت،دارالکتب
العلمیه ،ص304
امام صادق هر یک از ش��اگردان خود را در رش��ته ای که با ذوق و قریحه ی او س��ازگار
ب��ود تش��ویق و تعلی��م می نمود و در نتیجه ه��ر کدام از انها در یک یا دو رش��ته از علوم
ماننند:حدیث.تفسیر.علم کالم.و امثال اینها تخصص پیدا می کردند.
گاه��ی امام دانش��مندانی را که برای بحث و مناظره مراجعه م��ی کردند راهنمایی می کرد
تا با یکی از ش��اگردان که در ان رش��ته تخصص داش��ت مناظره کند هش��ام بن سالم می
گوید:روزی با گروهی از یاران امام صادق(ع) در محضر ان حضرت نشسته بودیم شخصی
مرد از ش��ام اجازه ی ورود خواس��ت و پس از کس��ب اجازه وارد مجلس شدامام فرمود
بنش��ین ان گاه پرس��ید چه می خواهی مرد شامی گفت :ش��نیده ام شما به تمام سواالت و

دانشگاه بزرگ جعفری
از میان ش��اگردان ان حضرت گروهی دارای اثار علیم و شاگردان متعددی بودند هشام بن
حکم س��ی و یک جلد کتاب نوش��ته و جابربن حیان نیز بیش از دویس��ت جلد کتاب در
زمینه ی علوم گوناگون به خصوص رشته های علمی و طبیعی و شیمی تصنیف کرده بود
که به همین خاطر به عنوان پدر علم ش��یمی مش��هور شده است .کتاب های جابربن حیان
ب��ه زبان ه��ای گوناگون اروپایی ترجمه گردید و نویس��ندگان تاریخ علوم همگی از او به
بزرگی یاد می کنند.
حض��رت امام صادق(ص) در عل��وم طبیعی نیز بحث هایی نمودن��د و راز هایی نهفته را
باز کردند که برای دانش��مندان امروز نیز مایه ی اعجاب است گواه روشن این امر توحید
مفضل است که امام ان را ظرف چهار روز امال فرمودند و مفضل بن عمر کوفی نوشت و
به کتاب توحید مفضل شهرت یافت)1(.
 -1فرش��اد مومنی  ،سخنان و وصایای نورانی چهارده معصوم  ،قم  ،منشور وحی 1386 ،

475

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

مش��کالت مردم پاس��خ می دهید امده ام با ش��ما بحث و مناظره کنم .امام فرمود :در چه
موضوعی شامی گفت درباره قرائت و کیفیت قران امام رو به حمران کرد و فرمود:حمران
جواب این ش��خص با تو اس��ت .مرد ش��امی گفت من می خواهم با شما بحث کنم نه با
حمران امام فرمود اگر حمران را محکوم کرده ای مرا محکوم کرده ای مرد ش��امی ناگریز
با حمران وارد بحث ش��د هرچه شامی می پرسید پاسخ منطقی و مستدلی از حمران شنید
به طوری که س��رانجام از ادامه بحث فرو ماند و س��خت ناراحت و خسته شد.امام فرمود
حمران را چگونه دیدی گفت :راستی حمران خیلی زبر دست است هر چه پرسیدم به نحو
شایس��ته پاسخ داد ش��امی گفت:می خواهم درباره ی لغت و ادبیات عرب با شما صحبت
کن��م ام��ام رو به ابن بن تغلب کرد و فرمود:با اومناظره ک��ن ابان نیز راه هر گونه گریز را
به روی او بس��ت و وی را محکوم س��اخت شامی گفت می خواهم درباره ی کالم با شما
مناظره کنم امام به مومن طاق دستور داد با او به مناظره بپردازد طولی نکشید که شامی از
مومن طاق نیز شکس��ت خورد به همین ترتیب وقتی که شامی در خواست مناظره درباره
ی استطاعت(قدرت و توانایی انسان بر انجام یا ترک خیر و شر)توحید و امامت نمود امام
به ترتیب به حمزه ی طیار -هشام بن سالم-و هشام بن حکم دستور داد با وی به مناظره
بپردازد و هر سه با دالیل قاطع و منقطع و کوبنده شامی را محکوم ساختند با مشاهده این
صحنه ی هیجان انگیز از خوشحالی خنده ای شیرین بر لبان امام نقش بست)1(.
 -1حامد فدوی اردستانی  ،الخصائص الصادقیه  ،چاپ ستاره ، 1386 ،ص 221-220
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 ،ص135
جايگاه علمي امام
امام صادق عليهالسالم از لحاظ جريانات فکري ،علمي و فرهنگي در چنين فضايي به سر
ميبرد .او مأموريت خود را به خوبي انجام داد و مس��ئوليت و نقش خويش را به عنوان
مدافع عقيدتي و علمي اسالم ،امام و استادي دانشمند و قوي ،به خوبي ايفا کرد.
هيچ دانش��مندي توانايي نزديک ش��دن به وي را نداشت و هيچ کس از اصحاب معرفت،
حاض��ر ب��ه رقابت با وي نبود .او قلهي ب��زرگ علمي و افتخار منحص��ر به فردي بود که
چش��مههاي ش��ناخت را به جوشش آورد و علم و معرفت را در ميان دانشمندان هم عصر
خود گسترش داد ،وي به منزلهي يک وزنهي علمي و عقيدتي (که بر اساس اسالم بنا شده
بود) شناخته شد و شهرت وي به اقصي نقاط عالم رسيد.
با وجود دش��مني حاکمان و نويس��ندگان کتابهاي تاريخي وابسته به آنها و تالش آنها
براي تخريب شخصيت امام ،شخصيت وي هم چون ستارهاي درخشان در آسمان اسالم،
بدون کوچکترين خدشهاي هم چنان پرفروغ مانده است و منبعي بسيار غني براي همهي
محققان به حساب ميآيد.
امام صادق عليهالس�لام علوم و معارف بش��ري را از پدرانش و آنها از جد بزرگوارشان،
حض��رت رس��ول اکرم صلي اهلل علي��ه و آله به ارث بردهان��د .وي در انتقال اين معارف و
دفاع از اصالت آنها در نهايت امانتداري عمل کرد و در س��ايهي پدرش امام محمد باقر
عليهالس�لام در تأس��يس دانش��گاه اهل بيت در مس��جد پيامبر گرامي صلي اهلل عليه و آله
مش��ارکت کرد و از اين طريق به نش��ر علوم و معارف بش��ري در ميان فقيهان ،مفسران و
محدثان علوم مختلف پرداخت .دانشمندان و مشاهير عالم به صورت گروه گروه به سوي
آنه��ا ميش��تافتند (به طوري که) امامي از ائمهي معصومي��ن همانند آن دو بزرگوار مورد
هجوم عالمان قرار نگرفت و به اندازهي اين دو امام ،امام باقر عليهالس�لام و فرزندش امام
صادق عليهالس�لام منبع نشر علوم (شريعت ،تفس��ير ،حديث ،عقيده و اخالق و )...نشد.
بسياري از
بزرگان و پيش��وايان فقه از آنها درس آموختن��د و راويان حديث کلمات زيادي از آنها
برگرفتند .با وجود آنها فروع علمي و ش��ناخت بشري شعلهور شد .از اين رو بسياري از
عالمان ،فقيهان ،اهل کالم ،فالسفه ،سخنوران و دانشمندان علوم طبيعي افتخار ميکردند که
براي اندک زماني شاگرد امام صادق عليهالسالم بودند و جايگاه وي را تحسين ميکردند.
اين نوش��ته نميتواند دانش و جايگاه علمي امام را آن گونه که هس��ت بيان کند ،مگر اين
که گزيدههايي را از ميان جلسات و مناظراتي که دانشمندان آن را ثبت کردهاند و پيشوايان
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حديث و راويان ،آن را ذکر نمودهاند متذکر شود.
شيخ مفيد (رحمةاهلل) ميگويد:
«امام صادق ،جعفربن محمدبن علي بن حس��ين عليهالس�لام ،از ميان برادرانش ،جانشين
پدرش ،محمد بن علي عليهالسالم و امام بعد از او شد و از لحاظ فضيلت بر همهي آنها
برتري داشت و هوشيارتر و بلند مرتبهتر بود و در ميان عام و خاص مورد احترام بود)1( .
استاد محمد فريد وجدي صاحب دائرةالمعارف قرن بيستم دربارهي امام مسلمانان جعفر
بن صادق عليهالسالم چنين ميگويد:
«ابوعبداهلل جعفر بن محمد صادق بن محمد باقر بن زينالعابدين بن حس��ين بن علي بن
ابيطالب يکي از امامان دوازدهگانه در مذهب اماميه ميباش��د ،از سادات اهل بيت پيامبر
و فاضلترين مردم بود و به دليل راستي در گفتار ،صادق لقب گرفت ،و داراي مقاالتي در
ترکيبات شيمي بود)2(».
ابوالفت��ح شهرس��تاني در کتاب خود به نام «ملل و نحل» دربارهي امام صادق عليهالس�لام
مينويسد :او صاحب علم بااليي در حکمت و داراي زهد بسيار در دنيا و تقوا و پرهيزکاري
از شهوات بود و نيز گفته است:
«در مدينه اقامت کرد و به شيعياني که به سوي وي ميرفتند منفعتها رساند و دوستداران
خود را از اس��رار علوم آگاه س��اخت .س��پس به عراق رفت و در آن جا تا زماني که مورد
تع��رض حکومت قرار نگرفته بود ،باقي ماند زيرا آنها ميترس��يدند که رهبر جنبش ضد
حکومت ش��ود .اما بر سر خالفت با کس��ي به نزاع نپرداخت .گفته شده که چنان غرق در
درياي بيکران علوم ميشد که مايل به خروج از آن نبود و چنان براي کشف حقيقت باال
ميرفت که از پايين آمدن واهمه نداشت)3( ».
امين عاملي از حسن بن زياد نقل کرده است که گفته:
«شنيدم ابوحنيفه از مواهب او سخن ميگفت و وقتي مورد سؤال قرار گرفت که چه کسي
را ديده اس��ت ،گفت :جعفر بن محمد» .از ابن ابيليلي نقل ش��ده است که گفته :در گفتار
خود که تاکنون گفتهام و از قضاوتي که در مورد مس��ائل مختلف داش��تهام از کسي تبعيت
نکردم ،مگر يک نفر و او جعفر بن محمد است)4( ».
مالک بن انس پيش��واي مذهب مالکي دربارهي جعفر بن محمد صادق عليهالس�لام چنين
ميگويد« :در نظر من جعفر بن محمد اهل ش��وخي و تبس��م بود ،اما زماني که نام پيامبر
صل��ي اهلل عليه و آله را ميبردند ،چهرهاش رو به زردي ميگذاش��ت و زمان زيادي را در
کن��ار وي ب��ودهام و هر وقت او را ميديدم در س��ه حالت بود .يا در حال نماز خواندن ،يا
در حال ايس��تادن و يا در حال قرآن خواندن .دربارهي رس��ول خدا جز به طهارت سخن
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نميگفت و به چيزي که به او مربوط نبود ،وارد نميشد)5(»...
پيشواي خراسان در وصف امام جعفر صادق عليهالسالم چنين سروده است:
«تو اي جعفر ،فراتر از هر نوع ستايش هستي و ستايش در نزد تو خستهکننده است .همهي
بزرگان و اش��راف بر روي زمين هس��تند و تو براي آنها آسمان هستي .ستايش کسي که
پيامبران او را زادهاند از مرز خود فراتر رفته است».
اس��تاد محمد ابوزهره ش��يخ االزه��ر در مقدمهي کت��اب خود تحت عن��وان «امام صادق
عليهالس�لام» درب��ارهي وي چنين ميگوي��د« :اما بعد» ما به ياري خداوند و اس��تقامت او
تصميم گرفتيم که دربارهي امام جعفر صادق عليهالس�لام چيزي بنويسيم و دربارهي هفت
تن از امامان نوشتيم.
آن چه که نوش��تهي ما را به عقب انداخت ،اين نيس��ت که او با بقيه فرق ميکند و از آنها
پايينتر اس��ت ،بلکه دانش وي بر هر هفت نفر ديگ��ر برتري دارد .ابوحنيفه دربارهي وي
روايت کرده است که او را دانشمندترين مردم در ميان انسانهاي مختلف ديده است .وي
بهتر از همهي فقيهان ،به علوم اشراف داشت و بر ابوحنيفه و مالک درجهي استادي داشت.
امام هيچ کمبود و نقصي را ناديده نميگرفت و کس��ي از نظر دانش بر وي برتري نداشت
و اين نوادهي زينالعابدين عليهالس�لام بر همه برتري داش��ت .آقاي مردم مدينه در عصر
و زمان خود بود و از نظر ش��رف ،دين و علم بر آنها برتري داش��ت .مهتاب بن زهري و
بسياري از تابعين شاگردان وي بودند.
او فرزند محمد باقر (کس��ي که علوم را مورد ش��کاف قرار ميداد تا به هستهي آن برسد)
بود؛ او کسي است که خداوند خصوصيات خوب ذاتي و محيطي (شرافت نسب و قرابت
هاش��ميها و س�لالهي محمدي) را در او جمع کرده است .بدين صورت شهرت وي به
لحاظ نسبت با پيامبر صلي اهلل عليه و آله مقام امامت مسلمانان و استادي فقيهان و محدثان،
جعفر بن صادق عليهالسالم ،طول و ِعرض يافت)6( .
-1جمع��ی از عالمان لبنان ،مترجم حمید رضا کفاش ،زندگانی حضرت امام جعفر صادق،
عابد،پاییز1383
-2محمد فرید وجدی،دایره المعارف قرن بیستم،جلد،3ص 109
-3همان
-4همان
-5همان
 -6از عالم��ان لبنان،مترج��م حمید رض��ا کفاش،زندگان��ی حضرت ام��ام جعفر صادق،
عابد،پاییز1383
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انس با شاگردان
امام صادق(ع)ش��اگردان و یاران خود را دوست می داشت و به هنگام دیدارشان شادی و
خوشحالی می کرد و بارها این سرور و شادمانی از ان حضرت دیده شد.
این ها نمونه هایی از ان است:
عنبس��ه می گوید:از امام صادق ش��نیدم که می فرمود من از دس��ت مردم مدینه و تنهایی
خودم به خدا شکایت می کنم تا این که شما بر ما وارد شوید و شما را ببینم و از دیدنتان
خوشحال شوم)1(.
روزی ان حضرت شخصی را دنبال ابوحمزه فرستاد و او را طلبید چون وارد شد فرمود:ای
ابوحم��زه وقت��ی که تو را می بینم قلبم ارام می ش��ود )2(.ممکن اس��ت گفته ش��ود امام
صادق(ع)با یاران و شاگردانی که در کوفه داشته بسیار مانوس بوده است .
یاران و شاگردان ان حضرت در کوفه معرفت بسیار باالیی نسبت به امام داشته اند و بدین
جهت امام نیز متقابال از حضور ان ها شاد می گشته و اگر روزی یکی از انها را نمی دیده
است وی را مورد تفقد قرار می داده است و نسبت به برخی افراد همانند ابوحمزه تقاضا
می کنند تا به حضورشان شرفیاب شود.
در پاسخ می گوییم اگرچه ممکن است واقعیت همین امر باشد اما تکرار این ماجرا نسبت
به برخی دیگر از یاران و ش��اگردان امام ای��ن احتمال را که احترام ان حضرت مخصوص
یاران و شاگردان ان در کوفه باشد کم رنگ می کند به همین دلیل است که می بینیم روزی
ک��ه نگاه امام صادق (ع)به عقبته بن خالد که به همراه معلی بن خنیس و عثمان بن مروان
به حضرتش وارد ش��ده بود افتاد حضرت فرمود :خ��وش امدید خوش امدید چهره هایی
است که ما را دوست می دارند و ما انها را دوست می داریم سپس فرمود:خداوند شما را
در دنیا و اخرت همراه ما قرار دهد)3(.
 -1شیخ عباس قمی ،سفینه البحار ،ج  ، 2تهران،کتابخانه ی سنائی ،ص 21
 -2محمد علی عالمی دامغانی  ،شاگردان مکتب ائمه ،ص100
 -3عب��د اهلل مامقان��ی  ،تنقیح المقال  ،محی الدین مامقان��ی ،محمد رضا مامقانی،ج ، 2قم،
موسسه ال البیت (ع)الحیاء التراث ،ص 247
تقدیراز تالش های علمی
بسیاری از شاگردان امام صادق(ع) در حفظ اثار اهل بیت تالشهای فراوانی کردند و تقریبا
در تم��ام ابواب فقهی ودیگ��ر زمینه های اعتقادی و اخالقی و غیر ان از حضرتش حدیث
و روایت نقل کرده اند.
زراره ب��ن اعین و ابو بصیر و محمد بن مس��لم و بریدبن یزید از همان چهره های محترم
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و ش��اگردان مکتب ان حضرت(ع) هستند بدین جهت امام این تالشهای صادقانه را مورد
تقدیر قرار داده و درباره ی زراره فرموده است:خدای رحمت کند زراره بن اعین را اگر
زراره نبود اثار نبوت و احادیث پدرم از بین رفت)1(.
همچنین درباره ی محمد بن مس��لم و برید بن معاوی��ه و لیث بختری فرمود:اینان از نجبا
هستند و از امضای الهی در حالل و حرام خدا می باشند اگر ایشان نبودند اثار نبوت منقطع
می شد و از بین می رفت)2(.
نیز به سلیمان بن خالد فرمود:هیچ کس احادیث پدرم را زنده نکرد مگر زراره و ابوبصیر و
لیث مرادی و محمد بن مس��لم بن برین بن معاویه عجلی ......اینان حافظان دین و امضای
پدر بر حالل و حرام خدا هستند)3(.
 -1محمد بن محمد مفید،اختصاص المفید  ،بیروت،دارالمفید،ص 61
 -2عب��د اهلل مامقان��ی  ،تنقیح المقال  ،محی الدین مامقان��ی ،محمد رضا مامقانی،ج ، 1قم،
موسسه ال البیت (ع)الحیاء التراث ،ص165
 -3همان165 ،
اصحاب امام صادق
حرف (الف)
 اب��ان عبداهلل ابي عياش ،فيروز بصري  -ابان ب��ن تغلب بن رباح بکري کوفي  -ابراهيمبن ابيالبالد  -ابراهيم بن نعيم عبدي معروف به ابي الصباح کناني  -ابن ابيليلي قاضي
 ابوبصير -ابوحمزه ثمالي  -ابوالخطاب  -ابويزيد بس��طامي  -اسحاق بن عمار بن حيانصيرفي کوفي
حرف (ب)
س  -بشر نبا ل  -بکير بن اعين بن سنسن شيباني
ي  -بشر بن طرخان نخا 
 بشار مکار حرف (ج)
 جابر بن حيان  -جعفر بن عفان طائي  -جميل بن دراجحرف (ح)
 ح��ارث بن مغيره نص��ري  -حبابه و البي�� ه  -حريز بن عبداهلل ازدي کوفي سجس��تاني حسان بن مهران  -حسن بن زرارة بن اعين شيباني  -حسن بن زياد عطار کوفي  -حکمبن عيص  -حماد بن عيسي ،ابومحمد جهني بصري  -حماد سمندري  -حمران بن اعين
ي  -حمزة بن محمد طيار  -حنان بن سدير صيرفي  -حيان سراج
شيبان 
 حرف (خ) -خالد بجلي  -خالد بن نجيح کوفي
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 حرف (د)ي  -درس��ت بن
ي  -داود بن فرقد کوفي  -داود بن کثير رقي کوف 
 داود ب��ن زرب��ي کوف ابيمنصور واسطي
حرف (ذ)
 ذريح محاربيحرف (ر)
ي  -رزام
ي  -ربيع بن ابيمدرک ابوس��عيد کوف 
 ربعي بن عبداهلل بن جارود ،ابونعيم بصر بن مسلم ،مولي خالد بن عبداهلل قسري  -رفيد مولي ابنهبيره
حرف (ز)
ي  -زکريا بن ادم بن عبداهلل بن س��عد اش��عري
 زرارة بن اعين بن سنس��ن ش��يباني کوف ي  -زيد
قمي  -زياد بن عيس��ي کوفي( ،ابوعبيده ح��ذاء)  -زياد بن منذر ابوجارود همدان 
بن يونس ،ابواسامه( ،شحام)
حرف (س)
 سالم بن مکرم بن عبداهلل ،ابوخديجه  -سدير بن حکيم صيرفي کوفي  -سعيده  -سفيانبن مصعب عبدي ،ابومحمد  -س��ليمان بن خالد ابوربيع هاللي کوفي  -سليمان بن مهران
کوفي ،ابومحمد( ،اعمش)
حرف (ش)
 شعيب بن يعقوب عقرقوفي  -شهاب بن عبدربهحرف (ص)
 صفوان بن مهران اسدي کوفي جمالحرف (ع)
ي  -عبدالرحمن ب��ن حجاج بجلي کوفي،
 عب��اد بن صهيب ،ابوبکر تميم��ي کلبي بصر ف  -عبداهلل بن
هلل  -عبداهلل بن ابييعفور عبدي کوفي  -عبداهلل بن س��نان ،ابنطري 
ابوعبدا 
س  -عبيداهلل
غالب اس��دي شاعر  -عبداهلل نجاشي ،ابوبجير  -عبدالملک بن اعين ،ابوضري 
ي  -عالء بن رزين ثقفي  -علباء بن دراع اسدي  -علي بن رئاب
بن علي بن ابيشعبه حلب 
ي  -عمران بن عبداهلل بن س��عد اشرعي
کوفي  -عمرو بن حريث ،ابواحمد صيرفي اس��د 
قمي -عنوان بصري
حرف (ف)
 فيض بن مختار جعفي کوفيحرف (م)
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 محمد بن علي بن نعمان صيرفي کوفي (مؤمن طاق)  -محمد بن مس��لم بن رباح ثقفي،ابوجعفر طحا ن  -مسمع بن عبدالملک کردين ،ابوسيار  -مصادف ،مولي ابيعبداهلل  -معاذ
ب��ن کثير کس��ائي کوفي  -معاوية بن وهب بجلي  -معروف ب��ن خربوذ مکي  -معلي بن
ي  -مفضل بن قيس بن رمانه
ي  -مفض��ل بن عمر ،ابوعبداهلل ،جعفي کوف 
خني��س بزاز کوف 
مولي االش��عريين  -منصور بن حازم ،ابوايوب ،بجلي کوفي  -موس��ي بناشيم  -ميسر بن
عبدالعزيز کوفي
حرف (ن)
 نصر بن قابوس لخمي کوفيحرف (ه)
 هش��ام بن حک م  -هش��ام بن س��الم جواليقي جعفي عالف  -هشام بن محمد بن سائبکلبي ،ابومنذر
حرف (ي)
 يحيي بن سابور القائد  -يونس بن عبدالرحمن ،مولي علي بن يقطين ،ابومحمد  -يونس1
ي  -يونس بن يعقوب بن قيس بجلي کوفي
بن عمار بن فيض صيرفي کوف 
ابوبصير
ي است
ليث بن بختري مرادي کوفي ،مکني به ابوبصير و ابومحمد ،از شمار نيکان و پاکان 
که حضرت جعفر بن محمد صلوات اهلل عليه ،ايش��ان را به بهشت بشارت داده ،و او را از
اصحاب اجماع شمردهاند.
جمي��ل ب��ن دراج که خود از اصحاب اجماع اس��ت از حضرت ص��ادق (ع) نقل کرده که
فرمود« :بشر المخبتين بالجنه :بريد بن معاويه العجلي و ابوبصير ليث بن البختري المرادي
و محمد بن مس��لم وزراره ،اربعة نجباء امن��اء اهلل علي حالله و حرامه لوال هؤالء انقطعت
آثار النبوة و اندرست» .بشارت بده مخبتين ( )1را به بهشت :بريد بن معاويه و ابوبصير و
محمد بن مسلم و زراره که اين چهار تن از نجباء و امناء خدايند بر حالل و حرامش اگر
اين چهار نفر نبودند ،آثار نبوت قطع ميش��د و کهنه ميگشت)2( .از حضرت صادق (ع)
روايت ش��ده که فرمود :کس��ي مانند زراره و ابوبصير و محمد بن مسلم و بريد بن معاويه
عجل��ي ،نام ما و احاديث پدرم را زنده نکرده و اگر اين جماعت نبودند ،احدي اس��تنباط
اين امر را نميکرد .اين گروه نگهداران دين و امناء پدرم بر حالل و حرام خدا ميباشند و
ايش��ان سبقت جويندگان به سوي ما در دنيا و آخرت ميباشند .نيز از آن حضرت روايت
-1علی محدث زاده،اصحاب امام صادق،کتابخانه مدرسه چهلستون مسجد جامع تهران،چاپ اول،1373،ص 507-22
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شده که فرمود :ميخهاي زمين و اعالم دين چهار تن هستند :محمد بن مسلم و ابوبصير و
بريد بن معاويه و زرارة بن اعين.
ش��يخ کشي (ره) از امام هفتم (ع) در حديث حواريين نقل کرده که فرمود :در روز قيامت
منادي ندا ميکند کجايند حواريون امام باقر (ع) و امام صادق (ع) پس عبداهلل بن ش��ريک
عامري و ابوبصير ليث بن بختري بر ميخيزند)3( .
از امام صادق (ع) روايت ش��ده که فرمود :زراره و ابوبصير و محمد بن مس��لم و بريد از
کس��اني هس��تند که خدا درباره آنان فرمود« :السابقون الس��ابقون اولئک المقربون» )4( .از
ابوبصير روايت ش��ده که گفت :روزي به خدمت امام صادق (ع) رفتم ،از يمن پرس��يدند:
وقت مرگ علباء بن دراع اس��دي ،حاضر ش��ده بودي؟ گفتم :بلي و او در آن حال مرا خبر
داد که شما براي او ضامن بهشت شده بودي ،و از من استدعا کرد که اين مطلب را به شما
يادآور شوم .حضرت فرمود :راست گفته است .پس من به گريه افتادم و گفتم
-1فروتنان ،که تفسیر ان در سوره حج ایه  35امده است.
 -2محمد بن عمر کشی،رجال کشی  ،موسسه ال البیت (ع)،قم، 1363،ص152
 -3محمد بن عمر کشی ،اختیار معرفه الرجال ،موسسه ال البیت (ع)،قم، 1363،ص170
-4پیش��ی گیرندگان به ایمان و خوبی مقربان درگاهند(س��وره واقعه ایات()11-10تنقیح
المقال ،ج،2ردیف)9998
که جان من فداي تو باد ،تقصير من چيس��ت که قابل اين عنايت نش��دهام ،مگر من پيري
س��الخورده نابينا و منقطع به درگاه دين پناه ش��ما نيس��تم؟ حضرت به من عنايتي نمود و
فرمود :براي تو نيز ضامن بهش��ت ش��دم .عرض کردم :ميخواهم پدران بزرگوار خود را
ضامن آن س��ازي و يکي را بعد از ديگري نام برم .آن حضرت فرمود که ضامن گردانيدم
آنان را .باز گفتم :ميخواهم جد عاليمقدار خود را نيز ضامن سازي .حضرت لحظهاي سر
مبارک را به زير افکند ،آن گاه فرمود :خدا را هم ضامن نمودم)1( .
نقل ش��ده که اس��ماعيل بن محمد خزاعي گويد :من ميش��نيدم که ابوبصير از امام صادق
(ع) ميپرس��يد :آيا شما فکر ميکنيد که من حضرت قائم (ع) را درک ميکنم؟ فرمود :اي
ابابصير! مگر نه اين است که تو امامت را ميشناسي؟ عرض کرد :چرا به خدا ،شماييد امام
من  -و دس��ت حضرت را گرفت  -حضرت فرمود :اي ابابصير! به خدا ،از اينکه در سايه
خيمه قائم صلوات اهلل عليه به شمش��يرت تکيه نکردهاي ،باک نداشته باش (يعني تو به آن
پايه رسيدهاي و پاداش برابر داري))2(.
بر کنار از معصومين صلوات اهلل عليهم اجمعين ،ديگران حتي اصحاب بزرگ و عالي مقام
پيامبر و ائمه مصون از لغزش و خطا نبوده و گاهي اشتباهي از روي غفلت از آنان سر زده
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است که با تذکر ،مجددا راه اصالح را پيمودهاند.
ابوبصي��ر گوي��د :در کوفه به زني قرآن تعليم ميدادم ،روزي به او کالمي از س��ر ش��وخي
گفتم .همين که به محضر حضرت باقر (ع) شرفياب شدم ،حضرت سرزنشم داد و فرمود:
ه��ر کس در خلوت مرتکب گناهي ش��ود ،خداوند به او نظر لطف نميکند ،به آن زن چه
گفت��ي؟ من از کثرت خجلت صورتم را پوش��انيدم و توبه ک��ردم .امام فرمود :ديگر چنين
کاري مکن)3( .
 -1محمد بن عمر کشی ،اختیار المعرفه الرجال ،موسسه ال البیت (ع)،قم، 1363،ص171
 -2محمد بن ابراهیم صدر الدین شیرازی ،اصول کافی ،ج،1موسسه مطالعات و تحقیقات
فرهنگی ،تهران،1366،ص303
-3رجال کشی ،ص،154خرائج،ج،2فصل اعالم امام باقر(ع)،ح،5ص594
جابر بن حيا ن
کنيهاش ابوعبداهلل و يا ابوموسي  ،معروف به صوفي  ،شيمي دان بزرگ اسالمي است که
در اصل خراساني ،ليکن محل تولدش تحقيقا معلوم نشده ،ولي تمام مورخين معتبر تقريبا
متفقاند که او يا در طوس خراس��ان ،در شمال شرقي ايران ،يا در حران عراق متولد شده.
بعضي از مستشرقين که به شرح حال او پرداختهاند ،احتمال ميدهند ،طوس مسقط الراس
او باش��د .تمام ثقات متفقاند که او قس��متي از زندگي خويش را در ش��هر کوفه گذرانيده
و با برامکه و وزراء هارون الرش��يد دوس��ت بوده.وستنفلد مستشرق ،يا ديگري وي را از
صائبيهاي حران ميداند .در بلو يکي ديگر از مستشرقين ،در کتاب «کتابخانه شرقي» ،نيز
همين عقيده را دارد .غريبترين مطلبي که از اقوال اروپايياني که به ش��رح زندگاني جابر
پرداخته اند ب ه دس��ت ميآيد ،منسوب داشتن او به اشبيليه اندلس است .آنان فقط اين يک
اشتباه را ننمودهاند؛ بلکه گاهي از او به عنوان مشهورترين امراء و فالسفه عرب و در جاي
ديگر يک نفر عرب ،بدون هيچ صفت ديگر ،و در جاي ديگر پادش��اه عرب و يا پادش��اه
عجم و حتي پادشاه هند ،نام بردهاند .اين اختالف حکايت مي کند که اروپاييان ،تا چندي
قبل ،شخصيت جابر را تحقيق نکرده بودند و تمام معلومات آنان راجع به وي ،منحصر به
اين بوده که او شرقي ،و غالبا عقيده داشتهاند که او عرب بوده است؛ در صورتي که جابر
ايراني است و فقط به مکتب شيمي عرب انتساب دارد.
حيان ،پدر جابر ،اصال خراس��اني و در طوس داروخانه داشته ،و طرف اعتماد همگان بود،
و پيوسته به کار داروگري سرگرم ،اما در عين حال مرد سياست هم بوده چون با ابومسلم
خراساني ،همکاري محرمانه داشته است .عمال بنياميه وي را ميشناختند و ميدانستند که
او عقيده شيعي دارد ،و از پيروان خاندان نبوت است؛ ولي تحت تعقيب قرار نگرفته ،فقط
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وقتي روابط محرمانه او را با ابومسلم ،دريافتند غافلگيرش نموده و به قتلش رسانيدند.
حيان در خراسان کشته شد و پسرش جابر که بسيار جوان بود ،با سپاهيان شيعه از خراسان
به کوفه آمد ،و از آن جا به مدينه طيبه به خدمت حضرت باقر عليهالسالم شرفياب شد .اما
اين ش��رفيابي چندان طول نکش��يد که امام پنجم (ع) از اين جهان به ملکوت اعلي رحلت
فرمود و مسند امامت را به پسرش حضرت صادق عليهالسالم سپرد.
جابر بن حيان در رديف شاگردان امام صاق (ع) قرار گرفت ،و بنا بر سوابق شيعه زادگي و
ارادت موروثي خانوادگي لطف و محبت امام را بيش از ديگران به خود معطوف ساخت،
تا آن جا که مانند يک خانه زاد ،در خانه حضرت صادق (ع) به سر ميبرد .جابر بن حيان
اس��ت .او علوم پنهاني را از امام صادق (ع) فرا گرفت ،ولي بعيد نيس��ت که علم ش��يمي
را از آن محضر نياموخته باش��د .روش��ن نيس��ت که دائرة المعارف بريتانيا اين نظريه را بر
اساس چه مدرکي بيان کرده ،در حالي که خود جابر اعتراف ميکند که هر چه فراگرفته از
حضرت صادق عليهالسالم است و جز او استادي نداشته است ..در کتاب «دائرة المعارف
دانش بشر» آمده است که ابوموسي جابر بن حيان بن عبداهلل کوفي ،فيلسوف و شيميدان
معروف ،معروف ،متولد کوفه بوده ،وليکن اصال از خراسان است.
وي ب��ا برامک��ه درآميخت و با جعفر بن يحيي برمکي دوس��ت ش��د .تصنيفات جابر را تا
پانصد جلد گفتهاند ،ولي بيش��تر آنها از دست رفته اس��ت .از تأليفات او اسرار الکيميا و
تصحيحات کتب افالطون و الخواص و صندوق الحکمه است .جابر در کشورهاي اروپايي
به واسطهي کتبي که در آغاز رنسانس ترجمه شد ،شهرت فراوان دارد ،وي کسي است که
الکل را کشف کرد و آن را «زيت الزاج» ناميد .کتب جابر مقداري از ترکيبات شيميايي را
در بردارد که قبل از وي مجهول بوده است؛ و جابر نخستين کسي است که عمل شيميايي
«تقطير» و «تبلور» و س��اير خواص فيزيکي را نوش��ته و ش��رح داده است .جابر در طوس
درگذش��ت .او در نوش��تههايش چنين تصريح کرده که در اين علوم ش��اگرد حضرت امام
جعفر صادق (ع) بوده است ،و در همه جا امام را به عنوان «(قال) سيدي جعفر الصادق»،
و امثال اين عبارات و با تجليل فراوان نام برده است.
جابر در عداد شاگردان مکتب امام صادق عليهالسالم ياد ميگردد ،و او خود در پارهاي از
آثارش ،بدين نکته تذکر ميدهد که اطالعات مبسوط علمي خويش را از محضر آن معلم
کبير فراگرفته است.
دکتر زکي نجيب محمود ميگويد :حقيقت مطلب آن است که جابر ،هم شيعه هم فيلسوف
و هم شيميدان بوده است .او در سياست ،شيعه ،در بحث و استدالل ،فيلسوف ،و در علم
و دانش ،شيميدان بود.
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دربارهي نام «جعفر» که در نوش��تههاي جابر فراوان آمده و با عنوان «س��يدي» (سرورم) به
او اشاره شده است ،گروهي ادعا کردهاند که منظور او همان جعفر بن يحيي برمکي است.
اما ،به اعتقاد ش��يعيان ،منظورش امام جعفر صادق (ع) ميباش��د .گفته دوم درس��تتر به
نظر ميرس��د ،زيرا جابر شيعه بوده است ،و هيچ استبعادي ندارد که به سيادت و سروري
يک امام ش��يع ه اعتراف کند .به عالوه ،بسياري از منابع تاريخي نيز اين شخص را ،بيهيچ
ترديدي ،امام جعفر صادق (ع) دانس��تهاند .مثال ،حاجي خليفه ،در کتاب کش��ف الظنون،
همه جا ،نام جابر را با عبارت «ش��اگرد امام جعفر صادق (ع)» ذکر ميکند و جابر ،خود،
در مقدمه کتاب «الحاصل» ميگويد ...:اين کتاب را الحاصل ناميدم زيرا ،سرورم جعفر بن
محم��د ،صلوات اهلل عليه ،روزي به من فرمود :حاصل و س��ود اين همه کتاب (کتابهاي
نوشته شده به وسيله جابر) چيست؟ ...لذا ،من اين کتاب را نوشتم و سرورم آن را الحاصل
ناميد ...پر واضح اس��ت که اين همه احترام و بزرگداش��ت نميتوانسته نسبت به شخصي
برمکي ابراز ش��ده باشد؛ زيرا جابر خود در دس��تگاه هارون الرشيد مقام و موقعيتي ممتاز
داش��ت و از اين جهت همپايه برمکيان بود .بنابراين ،چنين احترام و بزرگداش��تي جز از
جانب يک نفر شيعه نسبت به امام خود نميتواند باشد .جابر بن حيان از آن عده انگشت
ش��مار تاريخ است که در نبوغ و عبقريت ممتاز و سرشناس بوده است .تاريخ بشريت ،در
طول اعصار و قرون از انس��انهاي بس��ياري ،سخن ميگويد ،ولي از ميان اين گروه عظيم
ممت��از ،عده معدودي را به عنوان «اعجوبه» نام ميب��رد ،و يکي از آن اعجوبههاي دوران،
همان جابر بن حيان است.
جرجي زيدان در مجله الهالل ميگويد :جابر از ش��اگردان معروف امام صادق عليهالسالم
بوده است .اين نابغه بزرگ از کبار علماي شيعه از و نوادر زمان حضرت صادق (ع) است
و شهرت بسياري دارد .جزء مفاخر علمي آن دوره بوده ،و اهميت او بيشتر به تجربه او در
دانش ش��يمي تکيه دارد ،و اين ش��هرت با ترجمه پارهاي از آثار او به زبانهاي خارجي از
محدوده جهان عرب و دنياي اسالم ،فراتر رفته و به مغرب زمين نيز کشيده شد.
و همچنين در کتاب تاريخ هيئت مينويس��د :در ميان يونانيان يک نفر هم پيدا نشد که در
علم ش��يمي از طريق تجربه وارد ش��ود ،ولي در اس�لام صدها از اين قبيل اشخاص يافت
شدهاند.
آقاي دهخدا آورده اس��ت :جابر ميان فرنگيها به اس��م «جبر» ( ،)Geberمعروف به کتابي
(التيني کتاب الخالص) مش��هور ميباش��د .جابر در التيني مؤلفات بس��يار دارد که به نام
«جبير» منسوب شده است.
اختالف ميان جابر و جبير باعث ش��ده که بعضي از مؤلفين اخير گفتهاند که اين دو اس��م
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متعلق به دو نفر است؛ ولي پروفسور هلميارد  ،ثابت نموده که جابر بن حيان همان است
ک��ه در ميان فرنگيها به نام جبير معروف ميباش��د و تم��ام کتبي که در التيني به نام دومي
منسوب است ،ترجمه يا اقتباساتي از مؤلفات دانشمندي (جابر) است که اصال ايراني بوده
و به عرب نسبت دارد.
در قرن هش��تم مس��يحي (قرن دوم هجري) جابر بن حيان در درب��ار خليفه وقت ،هارون
الرش��يد ،در بغداد ميزيس��ته و با برامکه روابط صميمانه داش��ته و از شرح حالش معلوم
ميش��ود که عالقه وي به آنان ،بيش از عالقه او به خليفه بوده اس��ت .چه برامکه به علم
ش��يمي اهميت فراوان ميدادند ،و اين علم را با دق��ت و تحقيق ،تحصيل ميکردند .جابر
در کتاب «خواص» خود بسياري از محاوراتي که ميان او و برامکه در شرح و تفصيل اين
علم به عمل آمده ،ذکر کرده و «قفطي» در شرح حال جابر ،در «تاريخ الحکماء» گويد :او
در تمام رش��تههاي علوم عصر خود ،خصوصا علم ش��يمي سرآمد گرديد .و ظاهرا از علم
طب و طريق معالجات هم بهرهاي داش��ته ،چون در زمان او علم ش��يمي در اعمال طبي به
کار ميرفته است.
در «مطارح االنظار» مينويس��د :جابر بن حيان مکني به ابوموس��ي بوده ،و از حکماي سده
دوم هجري ،و از شاگردان امام به حق ناطق حضرت جعفر بن محمد الصادق عليهالسالم
ميباش��د؛ و در کتاب رس��ائل و مخترعات او را نام برده است .پروفسور برتلو شيميدان
معروف فرانس��وي ،و صاحب کتاب تاريخ شيمي در قرون وسطي ،اسم جابر را نسبت به
تاريخ شيمي ،مثل اسم ارسطو نسبت به تاريخ منطق ميداند .گويا جابر نزد برتلو ،نخستين
ش��خصي باشد که براي علم شيمي قواعدي علمي ،وضع کرده است که همواره در تاريخ
دنيا با نام او مقرون است.
ابننديم در الفهرس��ت گفته :ابوعبداهلل جابر بن حيان کوفي که معروف به صوفي اس��ت،
م��ردم درب��ارهي وي اختالف کردهاند .ش��يعه معتقدند که او از بزرگان ايش��ان و يکي از
ابواب اس��ت ،و وي را از اصحاب حضرت صادق عليهالس�لام ،و از اهل کوفه ميدانند؛ و
دس��تهاي از فالسفه او را از خود دانستهاند ،و در منطق و فلسفه مصنفاتي دارد؛ و زرگران
و نقرهس��ازان ميگويند که رياست آنان در آن عصر به وي منتهي شده ،و کار وي پوشيده
بوده و در ش��هرها ميگش��ته و از خوف سلطان در جايي مستقر نميشد .و نيز گفتهاند که
جابر در زمره برامکه بود و با جعفر بن يحيي برمکي مربوط بوده ،و کساني که اين عقيده
ارا دارند ،ميگويند که مقصودش از کلمه «س��يدي جعفر» ،جعفر برمکي اس��ت؛ و ش��يعه
ميگويند که مقصودش حضرت صادق عليهالس�لام اس��ت .و يکي از ثقات اهل صنعت،
براي من حکايت کرد که جابر در ش��ارع باب الش��ام در درب معروف به درب «الذهب»

488

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

ن��زول کرده بود .و همين مرد گفت که بيش��تر اوقات جاب��ر در کوفه بوده و در آن جا ،به
مناس��بت پاکي هوا ،مش��غول کيمياگري بود؛ و همين شخص نقل کرد :خانهاي که در آن،
هاون طاليي که در حدود دويس��ت رطل وزن داش��ت ،يافتند ،خان��ه جابر بن حيان بوده
اس��ت .و در آن خانه جز همان هاون طاليي چيز ديگري يافت نشد .و اين واقعه در زمان
عزالدوله پس��ر معزالدوله واقع ش��د .و ابوسبکتکين دستار گفت :کس��ي که آن را تحويل
گرفت ،من بودم)1(.
-1علی محدث زاده  ،اصحاب امام صادق،تهران ،کتابخانه مدرسه چهلستون مسجد جامع
تهران،1373،ص108
حمزة بن محمد طيار
کنيه او ابوعماره اس��ت .او از معاريف اصحاب امام باقر (ع) و امام صادق (ع) اس��ت)1( .
امام پنجم حضرت باقر (ع) به وجود او مباهات و افتخار ميکرد.
ابوعمرو کش��ي ،از هش��ام بن حکم ،روايت کرده که حضرت صادق (ع) ،بعد از ش��نيدن
خبر مگر حمزه طيار ،بر او رحمت فرس��تاد ،و در حقش دعا کرد؛ و فرمود« :رحمه اهلل و
لقيه نضرة و س��رورا فقد کان ش��ديد الخصومة عنا اهل البيت»  -خدا او را رحمت کند ،و
خوشي و شادماني نصيبش فرمايد ،به راستي او مدافع سرسختي براي ما اهل بيت بود ()2
از حمزه طيار منقول است که گفت :خدمت حضرت صادق (ع) عرضه داشتم که شنيدهام:
مناظره اصحابت را با ديگران خوش نميداري؟ حضرت فرمود :اما مناظره (امثال) تو را با
دشمنان دوست دارم؛ زيرا که اگر در دامي واقع شوي ،ميتواني پرواز نمايي)3( .
از اين اجازه مخصوص امام صادق (ع) به او در مناظره با مخالفان ،مراتب فضل و حذاقت
حمزه طيار ،در امور ديني معلوم ميگردد.
از حمزة بن طيار روايت شده که گفت :هنگامي که امام صادق (ع) دست مرا گرفت ،پس
ائمه (ع) را يک يک شمرد ،و حساب ميکرد به دست خود ،تا رسيد به حضرت باقر (ع)،
ديگر چيزي نشمرد؛ گفتم :خدا مرا فداي تو کند ،هرگاه بشکافي اناري را و بفرمايي پارهاي
از آن حالل و پاره ديگر حرام است ،من شهادت خواهم داد که آن چه حرام کردي حرام،
و آن چه حالل کردي حالل است)4( .
از اين س��خن ،ميزان اخالص و پايه اعتقاد او به امام و حجت خدا ،آش��کار ميگردد .در
کافي ،از حمزة بن طيار ،روايت شده که گفت :شنيدم امام صادق (ع) فرمود :اگر در روي
زمين جز دو نفر باقي نمانند ،يکي از آن دو بر ديگري امام و حجت است)5( .
-1محمد بن حس��ن طوسی،رجال الطوس��ی ،قم،موسسه النشر االس�لامی التابعه لجماعه
المدرسین بقم ،1373،ص117،177
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 -2محمد بن عمر کشی،رجال کشی  ،موسسه ال البیت (ع)،قم ،1363،ص298
 -3محمد بن عمر کشی ،اختیار معرفه الرجال ،موسسه ال البیت (ع)،قم ،1363،ص349
 -4محمد بن عمر کشی،رجال کشی  ،موسسه ال البیت (ع)،قم1363،ص298
 -5محمد بن ابراهیم صدر الدین شیرازی ،اصول کافی ،ج،1موسسه مطالعات و تحقیقات
فرهنگی ،تهران1366،ج،1ص137
زرارة بن اعين بن سنسن شيباني کوفي
ن��ام اصل��ياش عبد ربه و کنيهاش ابوالحس��ن و ابوعلي اس��ت .او از اصح��اب اجماع و
از بزرگتري��ن فقه��اء و اجالي محدثين و متکلمين اماميه ش��مرده ش��ده )1( ،و يکي از
برجس��تهترين اصحاب حض��رت ابوجعفر محمد باقر و ابوعب��داهلل امام صادق و حضرت
ابوالحسن موسي کاظم صلوات اهلل عليهم اجمعين بوده است)2( .
جاللت شأن و عظمت قدرش زياده از آن است که ذکر شود .در او جميع خصال نيکو :از
علم و فضل و فقاهت و ديانت و وثاقت جمع شده بود .به عالوه او مردي اديب و شاعر
و متکم و قاري ،و در زهد و پارسايي کم نظير بود.
مرح��وم عالم��ه حلي ،در خالصه ،درباره زراره ميفرمايد« :ش��يخ من اصحابنا في زمانه و
متقدمهم و کان قاريا فقيها متکلما ش��اعرا اديبا قد اجتمعت فيه خصال الفضل و الدين ثقة
صادق��ا فيما يرويه»( ،زراره) مرد بزرگي از ما (اماميه) ،در زمان خود اس��ت که بر امثال و
اقرانش تقدم داشت .او قاري ،فقيه ،متکمل ،شاعر و اديب بوده و در او خصلتهاي فضل
و دين جمع گرديده ،و در ش��مار موثقين ش��مرده شده ،و در آن چه نقل ميکرده ،راستگو
بوده است)3( .
شيخ طوسي (ره) در کتاب رجالش ،در باب اصحاب حضرت موسي بن جعفر (ع) گفته:
«ابناعين ش��يباني ،ثق��ه ،روي عن ابيجعفر و ابيعبداهلل عليهماالس�لام»  -زرارة بن اعين
ش��يباني ،در شمار موثقين به حس��اب آمده ،و از حضرت باقر (ع) و حضرت صادق (ع)
روايت ميکند)5( .
و نيز شيخ طوسي در فهرست گويد :نام زراره عبدربه و کنيهاش ابوالحسن و ابوعلي است
و زراره لقبي اس��ت که بدان ملقب گرديده است .س��پس ميگويد :وي را مصنفاتي است
که از آن جمله کتاب اس��تطاعت و جبر اس��ت ،و ما را ابن ابيجيد ،از ابنوليد ،از سعد و
حمي��ري ،از برقي ،از پدرش ،از ابن ابيعمير ،از بعض اصحابش از زرراه ،از وجود چنين
کتابي آگاه ساخت)6( .
 -1محمد بن اسحق ابن الندیم ،فهرست ابن الندیم،محسن ابوالقاسمی ،طهوری،1381،ص
308-309
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-2رجال مامقانی،ج،1ص438
-3خالصه االقوال،عالمه حلی ،مرکز اطالعات و مدارک اسالمی ،ص38
 -4محمد بن عمر کشی،رجال کشی  ،موسسه ال البیت (ع)،قم، 1363،ص125
 -5ابی جعفر محمد بن الحس��ن الطوس��ی ،رجال الطوس��ی،قم،جامعه مدرسین حوزه ی
علمیه ی قم،دفتر انتشارات اسالمی ،ص305
 -6محمد بن حس��ن طوس��ی،رجال الطوسی ،قم،موسسه النشر االس�لامی التابعه لجماعه
المدرسین بقم ،1373،ص141،143
ابوغالب زراري در رسالهاي که براي فرزند فرزندش ،محمد بن عبداهلل ،نوشته؛ درباره زراره
چنين ميگويد« :او چهرهاي سپيد گون و پيکري درشت و فربه داشت و بر پيشانياش نشان
س��جود نقش بسته بود .هر روز جمعه که به قصد اداي نماز از خانه بيرون ميرفت ،مردم
در راه وي ميايستادند ،و از ديدار سيماي روحاني و شکوهمند وي منبسط ميگشتند.
او در فقه و حديث از نام آوران رجال ش��يعه اماميه بود و در علم کالم نيز دس��تي قوي و
پايهاي رفيع داشت ،و هيچ کس را قدرت آن نبود که در مناظره او را مغلوب سازد؛ ليکن
مداومت وي به امر عبادت او را از اشتغال به کالم باز داشته بود.
نويس��نده گويد :درباره زرراه دو دس��ته روايات از اهل بيت عصمت و طهارت (ع) وارد
ش��ده :يک دس��ته از روايات ،مش��تمل بر مدح ،و دسته دوم مش��عر بر ذم و قدح اوست.
محدثين عاليقدر ش��يعه روايات دسته دوم را حمل بر تقيه نموده و گفتهاند که صدور اين
گونه اخبار براي حفظ جان زراره بوده است .و اين مطلب از خالل بعضي از آنها استفاده
ميشود.
و رواي��ت ش��ده که ام��ام صادق (ع) ،به فيض ب��ن مختار ،فرمود :هر وق��ت حديث ما را
خواستي ،از اين شخص نشسته اخذ کن ،و اشاره به زراره نمود)1(.
و ني��ز از آن حضرت مروي اس��ت که درباره زراره فرمود« :ل��وال زرارة لقلت ان احاديث
ابيستذهب»  -اگر زراره نبود ،ميگفتم که احاديث پدرم از بين خواهد رفت.
داود بن سرحان از امام صادق (ع) نقل کرده که حضرت فرمود :ياران پدرم همگي خوب
و زينت ما ميباشند ،چه زنده ،چه مرده ،ايشان ،زراره ،محمد بن مسلم ،ليث مرادي و بريد
عجلي هستند .اين چهار تن بر عدل و راستگويي پايدار و استوارند؛ و اين جماعت سبقت
جويندگان و از مقربين ميباش��ند .)2( .بيشتر محدثين وفات زراره را در سال  148بعد از
وفات امام صادق (ع) ،به فاصله دو ماه ،يا کمتر ،دانسته و گفتهاند که زراره به هنگام وفات
آن حض��رت مريض بود ،و به همان مرض از دنيا رف��ت .ليکن پارهاي از محدثين وفات
زراره را در سال  150ذکر کردهاند)3( .

 -1محمد بن عمر کشی،رجال کشی  ،موسسه ال البیت (ع)،قم ،1363،ص124
 -2محمد بن عمر کشی ،اختیار معرفه الرجال  ،موسسه ال البیت (ع)،قم ،1363،ص170
 -3عل��ی مح��دث زاده،اصحاب امام صادق،کتابخانه مدرس��ه چهلس��تون مس��جد جامع
تهران،چاپ اول،1373،ص 207

منابع
 -1ابن الندیم محمد بن اسحق ،فهرست ابن الندیم،محسن ابوالقاسمی ،طهوری1381،
 -2احمد بن علی  ،رجال نجاشی ،قم ،موسسه النشر اسالمی التابعه الجماعه المدرسین بقم
 -3اسد حیدر  ،االمام الصادق المذهب االربعه  ،ج،1بیروت ،دارالتعارف
 -4الطوس��ی ابی جعفر محمد بن الحس��ن ،رجال الطوس��ی،قم،جامعه مدرسین حوزه ی
علمیه ی قم،دفتر انتشارات اسالمی
 -5شهید مطهری مرتضی ،سیری در سیره ائمه اطهار(ع)،
 -6صدر الدین شیرازی محمد بن ابراهیم ،اصول کافی ،ج،1موسسه مطالعات و تحقیقات
فرهنگی ،تهران1366،
 -7طوس��ی محمد بن حسن ،رجال الطوسی ،قم،موسسه النش��ر االسالمی التابعه لجماعه
المدرسین بقم ،1373،
 -8عسقالنی احمد بن علی ابن حجر ،تهذیب التهذیب  ،ج، 1بیروت،دارصادر
 -9عالمه حلی ،خالصه االقوال ،مرکز اطالعات و مدارک اسالمی
 -10عالمی دامغانی محمد علی  ،شاگردان مکتب ائمه
 -11عمر کشی محمد بن ،رجال کشی  ،موسسه ال البیت (ع)،قم1363،
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نتیجه گیری
شاید نتوان در تاریخ همانند مدرسه ی امام صادق (ع) مدرسه ای فکری یافت که توانسته
باش��د نس��ل های متوالی را تحت تاثیر خود ق��رار دهد و اصول و افکار خ��ود را بر انها
حاکم س��ازد و مردم متمدن و فرهیخته با نیاکان و موجودیتی یگانه بنیان نهاده باش��د .امام
صادق(ع) در ان زمان با جریانات فکری گوناگون برخورد کرد و اسالم و تشیع را در برابر
انها روشن ساخت و برتری بینش اسالمی را ثابت کرد و با پرورش شاگردان زیاد توانست
این مکتب اسالمی را سرتاسر جهان عرضه کند پس بر ماست که الاقل گوشه ای از جمله
از فعالیت های ایشان از جمله تربیت شاگردان تالیفات ایشان و مناظرات با فرق و مذاهب
را فرا بگیریم و حتی الگو قرار دهیم.
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 -12قمی شیخ عباس  ،سفینه البحار ،ج  ، 2تهران،کتابخانه ی سنائی
 -13فدوی اردستانی حامد  ،الخصائص الصادقیه  ،چاپ ستاره 1386 ،
 -14جمعی از عالمان لبنان،مترجم کفاش حمید رضا ،زندگانی حضرت امام جعفر صادق،
عابد،پاییز1383
 -15وجدی محمد فرید ،دایره المعارف قرن بیستم،جلد3
 -16مح��دث زاده علی ،اصحاب امام صادق،کتابخانه مدرس��ه چهلس��تون مس��جد جامع
تهران،چاپ اول1373،
 -17مامقان��ی عب��د اهلل  ،تنقیح المقال  ،محی الدین مامقانی ،محمد رضا مامقانی،ج ، 2قم،
موسسه ال البیت (ع)الحیاء التراث
 -18مفید محمد بن محمد ،اختصاص المفید  ،بیروت،دارالمفید
 -19مومنی فرشاد  ،سخنان و وصایای نورانی چهارده معصوم  ،قم  ،منشور وحی 1386 ،
 -20یافع��ی عبد اهلل بن اس��عد ،مراه الجنان  ،منصور خلیل عم��ران،ج ،2بیروت،دارالکتب
العلمیه

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

بررسی جایگاه علمی و برخی نظریات حضرت
امام جعفر صادق(ع) و تاثیر آن بر سبک زندگی اسالمی

چكيده
حضرت امام جعفر صادق (ع) یکی از برجستگان علمی تاریخ است که جایگاه و شخصیت
علمی و بسیاری از نظریات علمی  ،فلسفی ایشان حیرت دوست و دشمن را برانگیخته
است ،تا جایی که حتی در کالم وکتاب مخالفان نیز از ایشان با القاب و اوصافی شایسته
و علمی نام برده ش��ده است.روش تربیت ش��اگردان  ،مناظرات با دانشمندان ،پایه گذاری
مکت��ب دین��ی مبتنی بر عل��م و توجه به مباحث علم��ی در اکثر روایات به ما رس��یده از
ایشان،طرح مهندسی ویژه ای را برای کاربرد در زندگی فردی و اجتماعی اسالمی فراهم
م��ی کند.از این رو در مقاله حاضر ،ابتداء جایگاه و ش��خصیت علمی و در ادامه اقدامات
علمی نظیر تاسیس اولین دانشگاه اسالمی جهان ،برخی نظریات علمی و مناظرات چندی
از ش��اگردان امام جعفر صادق (ع) که می تواند تأثير شگرفی بر پایه گذاری سبک زندگی
اسالمی و تمدن بزرگ اسالمی داشته باشد ،بیان شده است.
واژه گان كليدي :امام جعفر صادق(ع) ،تمدن اس�لامی ،جایگاه علمی ،مناظرات ،س��بک
زندگی اسالمی،دانشگاه اسالمی
 .1دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)
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امیرحسین شاهزیدی
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مقدمه
بررسی شخصیت و جایگاه علمی امام جعفر صادق (ع) و تاثیر آن بر سبک زندگی اسالمی
بهترین مرجع و راهنما برای تحقیق و پژوهش درباره سبک یک زندگی اسالمی مبتنی بر
فعایت های علمی و عقیدتی در دوران ما است .در توضیح این موضوع ابتدا باید رابطه ی
مفهومی بین س��بک زندگی وچگونه زیستن با دین و باورهای اعتقادی تبیین شود.بدون
شک دین و مسلک تاثیر به سزایی در روش و سبک زندگی هر فرد دارد چرا که رد پایی
از تاکی��د بر روش زندگ��ی الهی در تمام آموزه های دینی پیامبران ادیان مختلف دیده می
ش��ود و در مقابل نیز افرادی که خود را ازقالب دین خارج و روی به اعتقادات انحرافی و
خرافی آورده اند ،نیز سبک زندگی خود را در چهارچوب همین اعتقادات انحرافی استوار
می نمایند .یکی از س��تون های اصلی س��بک زندگی اسالمی از ابتدا شکل گیری اسالم با
تاکیدات مکرر پیامبر اکرم (ص) توصیه بر آموختن علم و درک و به کار بستن این آموزه
ها در زنگی روز مره مس��لمانان بود .لذا این روش ش��جره طیبه ای در دین اس�لام و به
خصوص مذهب ش��یعه جعفری ش��د تا بسیاری از اس��وه ها والگوهایی که سبک زندگی
دینی و اسالمی خود را بر پایه علم بنا گذاشته اند  ،تحولی بزرگ در این عرصه به وجود
آوردند .بی ش��ک یکی از این بزرگمردان امام جعفر صادق (ع)بنیان گذار مکتب شیعه و
پایه گذار اولین دانش��گاه اس�لامی در آن دوران سخت و خفقان می باشد که با تالش و
راهنمایی این امام و دیگرائمه طاهرین وهمچنین تربیت شاگردان توسط آنان اکنون ما در
راهی قرار داده که با قوت می توانیم سبک زندگی اسالمی و دینی ،تمدن پیشرفته اسالمی،
مد نظر رهبری انقالب را محکم تر بنا گذاشته در مقابل سبک زندگی علمی غربی ،استوار
بر تفکرات مادی پیروز گردیم.
امام جعفر صادق (ع) و درس آموزی در محضر پدر
امام صادق (ع) به واقع حدود بيش از 30سال اززندگي خودرادرکنارپدرگذارند که حدود
19س��ال آن پس از وفات امام س��جاد (ع)جدبزرگوار اوبود .درتم��ام اين مدت اوهمگام
وهمراز وهمرزم پدربود ودرهمه امور اوراهمراهي مي کرد.
پدر او اهل علم وفضل وعصمت بود ،جلس��ه درس وبحث درعرصه معرفي قرآن وسنت
داش��ت  .اهل جود وس��خاوت وبخش��ش بود وهمه عمر وزندگي خودرا درراه خداوقف
وايثارکرده بود.
اوامام بحق وجانشين حقيقي پيامبر (ص) بود،اگرچه مردم وياحمکرانان روزآن را نپسنديده
باشند.

شخصیت و جایگاه علمی امام جعفر صادق (ع)
عالم آل محمد (ص) آنچه به دوره امامت حضرت امام صادق(ع) ویژگی خاصی بخشیده،
اس��تفاده ازعلم بی کران امامت ،تربیت دانش طلبان و بنیان گذاری فکری و علمی مذهب
تش��یع اس��ت .در این باره چهار موضوع قابل توجه اس��ت :الف ) دانش امام .ب) ویژگی
ه��ای عصر آن حضرت ک��ه منجر به حرکت علمی و پایه ریزی نهضت علمی ش��د .ج )
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امام صادق) ع)نيزازهمان دوران کودکي  ،نوجواني وجواني تحت نفوذ جد وپدر ،به آداب
ورسوم اهل بيت انس گرفت ومراعات آنهارابرخود واجب والزم شمرد .ممارستها وايمان
به امور ديني اين امر رادرسينه اوقوت بخشيد وآن معارف و زهد وفضيلت راوهم آن علم
وعبادت راعمل نموده و پذيرا شد.
اوهمنشين پدر،ش��اگرد و دانشجوي او ،محرم اسرار او وهمدم وهمراه اوبود .در دردها و
رنجهاي ناشي از زمامداران ومصائب ودشواري هاي دهر با اومشارکت داشت واين عهدي
ازجانب او با پروردگار بود.
امام باقر(ع)جلس��ات درس عمومي وخصوصي داش��ت .جلس��ات عمومي او درمس��جد
پبامب��ر(ص) ودروس خصوصي اودرخانه صورت مي گرف��ت .ولي نکته مهم اين بود که
درآن روزگار م��ردم رابخاط��ر ّجو نابس��امان حکومت،اعمال فش��ارها و تهديدها  ،تحت
کنترل نامرئي بودن خاندان رس��ول اهلل (ص) حال وجرأت حضور درمحضر امام وشرکت
درجلسات درس اونبود.
داوطلبان براي کسب علم اندک بودند ،مردم به واقع حال وهواي علم رادرسر نمي پروراندند
 ،بسياري ازآنان منتظر بودند که ببينند فرجام مخالفت بني اميه باخاندان پيامبر(ص)به کجا
مي انجامد و يا برسر شرکت کنندگان موجود درمحضر درس او چه مي آيد .البته بتدريج
برعده دانش پژوهان وطالبان افزوده شد ومجلس درس امام دراواخرعمر او،وحدود پايان
دوران جواني امام صادق(ع) رونق گرفت وبعدها همان شاگردان باجمعي جديد ،گردآمده
ازنقاط مختلف جهان آن روز ،به محضر درس امام صادق(ع) واردش��ده وبه او پيوس��تند.
اودرتمام جلس��ات درس پدر شرکت مي کرد ،وحتي پاره اي ازاسناد مانشان مي دهند که
درمجالس علما وفقهاي زمان حضور مي يافت و به اظهار نظر ونقد آراء آنها مي پرداخت
و ي��ا با آنان مباحثه مي کرد .درمجل��س درس امام باقر(ع)ازهمه دروس آن روزگار بحث
بعمل م��ي آمد،حتي ازتاريخ ،جغرافيا ،هيئت ونجوم و....ول��ي عمده مباحث امام درزمينه
قرآن وتفس��ير آن بود امام مي کوش��يد تااذهان رااز آموخته هاي غلط ونابس��امان بش��ويد
واسالم رابه همانگونه که درعصر پيامبر(ص) مطرح بود عرضه نمايد.
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اولویت ها در نهضت علمی .د) ش��یوه ها و اهداف و نتایج این نهضت علمی .دانش امام
شیخ مفید می نویسد :آن قدر مردم از دانش حضرت نقل کرده اند که به تمام شهرها منتشر
شده وکران تا کران جهان را فراگرفته است و ازهیچ یک از علمای اهل بیت (ع) به اندازه
امام صادق(ع) حدیث نقل نشده است .اصحاب حدیث ،راویان آن حضرت را با اختالف
آرا و مذاهبشان گردآورده و عددشان به چهار هزار تن رسیده و آن قدر نشانه های آشکار
بر امامت آن حضرت ظاهر ش��ده که دلها را روش��ن و زبان مخالفان را از ایراد ش��بهه الل
کرده اس��ت .سید مومن شافعی نیز می نویسد :مناقب آن حضرت بسیار است تا آن جا که
شمارش��گر حس��اب ناتوان اس��ت از آن .ابوحنیفه می گوید :من هرگز فقیه تر از جعفربن
محمد(ع) ندیده ام و او حتما داناترین امت اس�لامی اس��ت .حس��ن بن زیاد می گوید :از
ابوحنیفه پرس��یدم :به نظرتوچه کس��ی در فقه سرآمد اس��ت؟ گفت :جعفربن محمد(علیه
السالم) .روزی منصوردوانیقی به من گفت :مردم توجه زیادی به جعفربن محمد (ع) پیدا
کرده اند و س��یل جمعیت به س��وی او سرازیر شده است .پرسش��هایی دشوار آماده کن و
پاس��خ هایش را بخواه تا او از چشم مس��لمانان بیفتد .من چهل مسئله دشوار آماده کردم.
هنگامی که وارد مجلس شدم ،دیدم امام در سمت راست منصور نشسته است .سالم کردم
و نشستم .منصور از من خواست سواالتم را بپرسم .من یک یک سوال می کردم و حضرت
در جواب می فرمود :درمورد این مس��ئله ،نظر شما چنین و اهل مدینه چنان است وفتوای
خ��ود را نیز می گفتند که گاه مواف��ق و گاه مخالف ما بود .ویژگی های عصر آن حضرت
عص��ر امام صادق(ع) همزمان با دو حکومت مروانی و عباس��ی بود که انواع تضییق ها و
فش��ارها بر آن حضرت وارد می ش��د بارهااو را بدون آن که جرمی مرتکب شود ،به تبعید
می بردند .ازجمله یکبار به همراه پدرش به شام و بار دیگر در عصر عباسی به عراق رفت.
یکبار در زمان سفاح به حیره و چند بار در زمان منصور به حیره ،کوفه و بغداد رفت .با این
بیان ،این تحلیل که حکومت گران به دلیل نزاع های خود ،فرصت آزار امام را نداش��تند و
حضرت در یک فضای آرام به تأسیس نهضت علمی پرداخت ،به صورت مطلق پذیرفتنی
نیس��ت ،بلکه امام با وجود آزارهای موسمی اموی و عباسی از هر نوع فرصتی استفاده می
کرد تا نهضت علمی خود را به راه اندازد و دلیل عمده رویکرد حضرت ،بس��ته بودن راه
های دیگر بود .چنان که امام از ناچاری عمدا روبه تقیه می آورد .زیرا خلفا درصدد بودند
با کوچکترین بهانه ای حضرت را از س��رراه خود بردارند .همانگونه که درتاریخ نیز ثبت
می باش��د ،منصورتا بدانجا پیش می رود که جاسوسانی در لباس دوست برای فریب امام
(ع) روانه می گرداند تا ش��اید بتواند با نیرنگ روابط سیاسی امام و شیعیانشان درخراسان
را آش��کار س��اخته وامام را درکام توطئه اندازد ،اماعلم لدنی وعنایت پروردگار درایت و
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فراس��ت امام رابرانگیخته وموجبات رسوائی هرچه بیشتر منصور را فراهم می سازد .آری
این همه نش��ان از اختناق و فش��اری دارد که مانع از هر نوع اقدام علیه حکومت وقت می
شد ،لذا امام به سوی تنها راه ممکن که همان ادامه مسیر پدر بزرگوارش امام باقر(ع) روی
آورد و از در دانش و علم وارد ش��د .چون قیامهای مس��لحانه به دلیل اقتدار حکام اموی و
عباسی عموما با شکست رو به رو می شد ،نهضت امام صادق(ع) به سوی حرکتی علمی
می توانس��ت س��وق پیدا کند تا از این گذر عالوه بر پایان دادن به رکود و سکوت مرگبار
فرهنگی ،اختالط و التقاط مذهبی و دینی و فرهنگی نیز زدوده شود .لذا اولویت در نهضت
امام بر ترویج و ش��کوفایی فرهنگ دینی و مذهبی و پاس��خگویی به شبهات و رفع التقاط
ش��کل گرفت .تربیت راویان از گذر ممنوعیت نقل احادیث در مدت زمان طوالنی توسط
حکام اموی ،احس��اس نیاز ش��دید به نقل روایات و س��خن پیامبر(ص) ،امیر مومنان(ع)،
ام��ام(ع)را وامی داش��ت به تربیت راویان در ابعاد مختل��ف آن روی آورد .لذا اینک از آن
امام در هر زمینه ای روایت وجود دارد و این اس��ت راز نامیده ش��دن مذهب به جعفری.
آری! راویان با فراگرفتن هزاران حدیث درعلومی چون تفسیر ،فقه ،تاریخ ،مواعظ ،اخالق،
کالم ،طب ،ش��یمی و… سدی در برابر انحرافات ایجاد کردند .امام صادق(ع) می فرمود:
ابان بن تغلب سی هزار حدیث از من روایت کرده است .پس آن ها را از من روایت کنید.
محمدبن مس��لم هم ش��انزده هزار حدیث از حضرت فرا گرفت و حسن بن علی و شامی
گفت :من در مس��جد کوفه نهصد ش��یخ را دیدم که همه می گفتند :جعفر بن محمد (ع)
برایم چنین گفت .این حجم گس��ترده از راویان در واق��ع ،کمبود روایت از منبع بی پایان
امامت را در طی دوره های مختلف توانست جبران کند و از این حیث امام(ع) به موفقیت
الزم دس��ت یافت .آری! روایت از این امام منحصر به ش��یعه نشد و اهل سنت نیز روایات
فراوانی در کتب خود آوردند .ابن عقده و ش��یخ طوسی در کتاب رجال و محقق حلی در
المعتبر و دیگران آماری داده اند که مجموعا راویان از امام به چهار هزار نفر می رس��ند و
اکثر اصول اربعمإئه از امام صادق (ع) اس��ت و همچنین اصول چهارصدگانه اساسی کتب
اربعه ش��یعه ( کافی ،من ال یحضره الفقیه ،التهذیب و االس��تبصار) را تشکیل دادند .تربیت
مبلغ��ان و مناظره کنندگان عالوه بر ایجاد خزائن اطالعات (راویان) که منابع خبری موثق
تلقی می ش��دند ،حضرت به ایجاد ش��بکه ای از ش��اگردان ویژه همت گمارد تا به دومین
هدف خود یعنی زدودن اختالط و التقاط همت گمارند وش��بهات را ازچهره دین بزدایند.
هش��ام بن حکم ،هش��ام بن س��الم ،قیس ،مومن الطاق ،محمد بن نعمان ،حمران بن اعین
و… از این دس��ت شاگردان مبلغ هستند .تاجائی که امام (ع) در ضمن برخی مناظراتشان
ش��اگردان خود را تش��ویق می نمایند تا در حضورامام در فنی که تخصص یافته و در آن
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متبحر ش��ده اند ،با دیگران رودررو شده و این جرأت وقدرت بیان را به نمایش بگذارند.
جال��ب تر آنکه امام(ع) درهر فنی از یکی از ایش��ان درخواس��ت مطلب می نماید و توان
تخصصی افراد را به صحنه مناظره کشیده تا همه بدانند مبلغ دین درفنون تخصصی و ویژه
ای که آموزش دیده می بایس��ت به پاسخ بپردازد .برخورد با انحرافات ویژه امام عالوه بر
آن دو حرکت اصولی ،برای رفع انحرافات ویژه نیز می کوشید ،مانند آنچه از مرام ابوحنیفه
در ع��راق گریبان ش��یعیان را گرفته بود ،یعنی مذهب قیاس .چ��ون در عراق تعداد زیادی
از ش��یعیان نیز زندگی می کردند و با س��نی ها از حیث فرهنگی و اجتماعی تا حدودی در
آمیخت��ه بودند ،لذا احتمال تأثیر پذیری از قیاس وجود داش��ت .یعنی یک آفت درونی که
می توانست شیعیان را تهدید کند ،لذا امام در محو مبانی مذهب قیاس و استحسان تالش
کرد .مبارزه با برداشت های جاهالنه و قرائتهای سلیقه ای از دین نیز در مکتب امام جایگاه
ویژه ای داشت و حضرت عالوه بر حرکت کلی و مسیر اصلی ،به صورت موردی با این
انحراف��ات مبارزه می کرد .هـدف امام صادق(ع) از گس��ترش برنامه فرهنگی ،چاره جهل
امت و تقویت عقیده به مکتب و نظام ونیز ایس��تادگـی در برابر امـواج کفرآمیز و ش��بهه
های گمراه کننده و حل مش��کالت ناش��ـی از انحراف حکـومت بـود .تالش آن حضرت
ازطرفی مقابله با امـواج ناش��ناخته و فاسد اوضاع سیاسـی عهد امـویان وعباسیان بـود که
انحرافات عقیدتـی آن ،بیش��تر معلـول ترجمه کتابهای یـونانی و فارسـی و هندی و پدید
آمدن گروههای خطـرناک از جمله غالت و زنـدیقان و جـاعالن حـدیث و اهـل رای و
متصـوفه بـود که زمینه هـای مسـاعد رشـد انحـراف را به وجـود آورده بـودنـد .امام(ع)
در برابر تمامی آنها ایس��تادگی کرد و در س��طح علمی ،با همه مش��اجره و مباحثه کـرد و
خط افکارش��ان را بـرای ملت اس�لام افشا نمـود و از طـرف دیگـر با تالشهای خستگـی
ناپذیر ،مفاهیـم عقیدتـی و احکام ش��ریعت را منتشر ساخت و آگاهـی علمی را پراکند و
تـوده های عظیـم دانشمندان را به منظورآمـوزش مسلمانان مجهز ساخت .امام صادق(ع)
مس��جـد پیامبر را درمدینه مـحـل تـدریـس خـویش قرار داد و مردم دس��ته دسته از دور
و نزدیک به آنجا مـی ش��تافتند و س��ـواالت گوناگـون خـود را مطرح و جـواب الزم را
دریافت مـی نمـودند .از جمله اس��تفاده کننـ��دگان از محضر آن بزرگوار ،مالک بن انس،
ابوحنیفه ،محمد بن حس��ـن شیبانی ،س��فیان ثوری ،ابـن عیینه ،یحیـی بن سعیـد ،ایـوب
سجستانـی ،شعبه بـن حجاج،عبـدالملک جریح و دیگران بـودند.
امام جعفر صادق (ع)پایه گذار اولین حوزه علمیه یا دانشگاه اسالمی
امام صادق (ع) بعد از شهادت پدر بزرگوارش امام محمد باقر(ع) در طول  34سال امامتش

با پنج طاغوت اموی و دو طاغوت عباسی روبه رو بود .در این ایام بر اثر جنگ و ستیزهای
بن��ی عباس برای براندازی حکومت بنی امیه و درگیری ش��دیدی که با یکدیگر داش��تند،
فضای مناس��بی برای تبلیغ مکتب تش��یع فراهم ش��د .امام در این فرصت توانست وسیع
ترین دانش��گاه اسالمی را پی ریزی کند و در این راستا توفیقات سرشاری به دست آورد.
دکتر جالالدین رحمت ،رئیس مؤسس��ه مطهری باندونگ و از اندیشمندان اندونزی ضمن
بررس��ی شرایط سیاسی حاکم بر دوران امام صادق(ع) می گوید :ظهور فرقه های انحرافی
در درون جامعه اس�لامی ،ترجمه فلس��فه یونانی و شبهات فلس��فی ناشی از تفکر فلسفی
یونان در حوزه اسالمی ،رواج جعل احادیث و تحریفات تاریخی از دالیل توجه و اهتمام
امام صادق(ع) به راه اندازی نهضت علمی در مدینه و پرورش شاگردان برجسته است.
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خصوصیات حوزه علمیه امام صادق(ع)
الف) جامعیت از نظر ملیت در گزینش شاگردان
ح��وزه علمیه امام صادق(ع) منحصر به افراد یک ش��هر و یک ن��ژاد نبود ؛ بلکه از اطراف
و اکناف عالم اس�لام  ،از عراق و مصر و خراس��ان و حجاز از محضر امام صادق(ع) بهره
می بردند.
ابو ربیع شامی گفته  :من بر ابی عبد اهلل (ع) وارد شدم  ،دیدم خانه مملو از جمعیت است .در میان
جمعیتازهرگوشهجهانازشامیوخراسانیو...حضورداشتند.منهیچجاییبراینشستننیافتم
ب) نداشتن تعصب مذهبی
با اینکه امام صادق(ع) رهبری شیعه را بعهده داشت  ،حوزه درسی آن حضرت به یک فرقه
و مذهب اختصاص نداشت .مسلمانان امام صادق (ع) را رهبر یک فرقه یا مذهب خاص
نمی دانس��تند .بدین جهت از هر مذهب و نحله فکری که بودند  ،به خدمت آن حضرت
رسیده و مجلس درس او را برای بهره گیری دانش مغتنم می دانستند .در میان کسانی که
به نزد آن حضرت برای فراگیری دانش و اس��تماع روایت می شتافتند  ،از معتزلی  ،زیدی
 ،مرجئی  ،کیسانی و ...دیده می شد.
نجاش��ی در مورد حس��ین بن علوان کلبی نوشته که وی عامی است و او و برادرش حسن
از امام صادق(ع) روایت کرده اند ش��یخ طوسی در مورد حسن بن صالح ثوری که از امام
صادق(ع) روایت کرده  ،گفته  :وی زیدی بتری مذهب بوده است.
عنوان بصریازاین کهامام صادق(ع)او را نپذیرفتهغمگین می شود وبه حرم پیامبر(ص) رفته از خدا
می خواهد دل امام (ع) را نسبت به او نرم کند تا او را بپذیرد تا سر انجام  ,امام (ع) او را می پذیرد
 .سفیان ثوری نیز هرگاه حضرت امام صادق(ع) را می دید  ,محضر حضرت را غنیمت می

دانس��ت و مسائل خود را نزد حضرت طرح می کرد یا افرادی را واسطه می کرد تا پاسخ
مسائل خود را از آن حضرت بگیرد
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ج) جامعیت از نظر رشته
در حوزه امام صادق(ع) همه رشته های علوم اسالمی و حتی علوم غریبه تدریس می شد.
با این حال آن حضرت ش��اگردانی را تربیت کرده بود که هریک عالوه بر تس��لط بر سایر
علوم ،در یک رش��ته خاص تخصص کامل داش��تند .برخی از شاگردان حضرت در کالم ،
برخی در فقه  ،برخی در علوم قرآن و عده ای در ادبیات و غیره تخصص ویژه داشتند.
یونس بن یعقوب گفته  :من نزد امام صادق(ع) بودم که یک ش��امی وارد ش��د .ش��امی به
حضرت گفت  :من در کالم و فقه و فرائض تخصص دارم .آمده ام تا با یارانت بحث کنم.
امام (ع) به یونس فرمود تا برود افرادی را که در کالم تخصص دارند  ،حاضر کند .یونس
می گوید  :من حمران بن اعین  ،مؤمن الطاق  ،هش��ام بن سالم و قیس بن ماصر را حاضر
کردم که در کالم تخصص داش��تند .هرکدام آن ها که با ش��امی بحث کردند بر شامی غلبه
یافتند .بعد هش��ام بن حکم از راه رس��ید .او نیز با شامی بحث کرد و بر شامی غلبه یافت
کشی می گوید :علما اعلم فقهای یاران امام صادق(ع) را شش نفر بیان می دانند که عبارت
بودند از جمیل بن دراج ،عبد اهلل بن مسكان ،عبد اهلل بن بكیر ،حماد بن عیسى ،حماد بن
عثمان ،و أبان بن عثمان .وی زراره را در میان اصحاب امام باقر(ع) ،و از قول ابواسحاق ثعلبه
بن میمون ،جمیل بن دراج را از یاران امام صادق(ع) اعلم ذکر می کند  .عبد الرحمن بن حجاج
و حماد بن عثمان تصریح کرده اند که در میان ش��یعه افقه از محمد بن مسلم وجود ندارد
اب��ان ب��ن تغل��ب در قرائ��ت تخص��ص داش��ت .محم��د ب��ن موس��ى صاح��ب
اللؤل��ؤ گفت��ه ک��ه هی��چ ک��س را ندیدم ک��ه در قرائ��ت از اب��ان برتری داش��ته باش��د
 .وی در قرائت اجتهاد داشته و قرائتی مخصوص به خود داشته که در میان قاریان مشهور بوده است
جاب��ر ب��ن حی��ان که در علوم زیاد از جمله ش��یمی تخصص داش��ته  ،از ش��اگردان امام
صادق(ع) بود .وی تألیفات زیادی داشته است
نظریات و تئوری های علمی امام جعفر صادق (ع)
ن ب ه دور خود
ش زمي 
الف) دربارۀ گرد 
امام جعفر صادق علیه السالم در دوازده قر ن قبل از بسیاری از دانشمندان غربقرون گذشته
ن اطراف خود
و حتی گالیله که به خاطر این نظریه اش س��وزانده ش��د ،دريافت كه زمي 
ن نيست
ميگردد و آنچه سبب توالي روز و شب ميشود گردش خورشيد در اطراف زمي 

ن در اطراف خود
ش زمي 
ل قبول ميدانست) بلكه گرد 
(ك ه وي آ ن را از لحاظ عقلي غير قاب 
ي از زمين تاريك و شب باشد و
ب ميگردد كه روز و شب به وجود بيايند ،و دائم نيم 
سب 
ي ديگر روشن و روز.
نيم 
ن داش��تند ميدانس��تند كه پيوس��ته نيمي از زمين شب
قدماء ك ه عقيده به كروي بود ن زمي 
ي آنها روز و شب را ناشي از حركت خورشيد در اطراف كرۀ
ي ديگر روز ،ول 
ت و نيم 
اس 
ن ميدانستند.
زمي 
ن اطراف
ق علیه السالم در دوازده قرن قبل توانست پي ببرد كه زمي 
چه شد ك ه جعفر صاد 
ب به وجود ميآيد؟
خود ميگردد ،و در نتيجه روز و ش 
دانشمندان قرو ن پانزده م و هفده م ميالدي با اينكه يك قسمت از قوانين مكانيك نجومي
ن به دور خود ميگردد و چگون ه جعفر
را كش��ف كرد ه بودند نتوانس��تند پي ببرند كه زمي 
ص��ادق در نقطهاي دور افت��اده چو ن مدينه كه از مراكز علمي آن روز دور بود ،توانس��ت
ف خود ميگردد؟
ن اطرا 
دريابد كه زمي 
مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

ب)پيدايش دنيا و نظريۀ اتم
پیدایش دنیا
ن گفت ه است:
ع به پيدايش دنيا چني 
ق راج 
جعفر صاد 
جه��ان از يك جرثومه ب ه وجود آمد و آن جرثومه داراي دو قطب متضا ّد ش��د و دو قطب
ش ذ ّر ه گرديد ،و آنگا ه ما ّد ه به وجود آمد ،و ما ّده تن ّوع پيدا كرد ،و تن ّوع
ب پيداي 
متضاد سب 
ي از كمي يا زيادي ذ ّرات آنها ميباشد.
ما ّده ناش 
چ تفاوت ندارد .و دو
اي��ن تئوري با تئوري اتمي امروزي راجع به وجود آم��د ن جهان هي 
ب تكوين اتم
ت و آن دو ش��ارژ ،س��ب 
ت و منفي درون اتُم اس�� 
قطب متضا ّد دو ش��ارژ مثب 
گرديده ،و ات م ه م ما ّده را ب ه وجود آورده و تفاوتي ك ه بين موا ّد (يعني عناصر) ديده ميشود
ي از كمي يا زيادي چيزهائي است كه درو ن اتم عناصر موجود ميباشد...
ناش 
ج)بيان امام علیه السالم دربارۀ تركيبات بدن آدمي
اجزاء بدن انسان
ق او با
ن ميگفت كه انس��ان از خاك آفريده شده است فر 
ل س��اير مسلمي 
جعفر صادق مث 
ش انس��ان از خاك چيزهائي ميگفت كه ب ه عقل
ن ديگر اين بود كه راجع ب ه آفرين 
مس��لمي 
ن در آن عصر نميرسيد.
چ يك از مسلمي 
هي 
ع به س��اختما ن بدن انسا ن استنباطي چون
ي نتوانست راج 
در اعصار بعد ه م هيچ مس��لمان 
ت مستقيم يا غيرمستقي م از شاگردان
ي چيزي ميگف 
ق داش��ته باشد ،و اگر كس�� 
جعفر صاد 
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جعفر صادق شنيد ه بود.
او ميگفت :تمام چيزهائي ك ه در خاك هس��ت در بدن آدمي وجود دارد ا ّما به يك اندازه
نيست .و بعضي از آنها در بدن انسان خيلي زياد است و بعضي خيلي كم.
ن چيزهائي هم ك ه در بد ن انس��ا ن زياد اس��ت ،مساوات وجود ندارد و بعضي از آنها
در بي 
ي ديگر كمتر ميباش��د .او گفت :چهار چيز اس��ت كه در بدن انسان زياد ميباشد،
از بعض 
ت چيز ديگر در بد ن انسان خيلي
ت چيز است كه در بدن انسان كم ميباشد و هش 
و هش�� 
كم است.
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د)اكسيژ ن و هيدروژ ن در آ 
ب
ي اكسيژن
نظر امام صادق علیه السالم در سوزانندگ 
ن به وجود اكس��يژن در هوا پي برد ،و نيز
امام جعفر صادق در دوازده قرن و نيم قبل از اي 
ي هست كه ميسوزد و به همين جهت گفت كه آب
در هما ن موقع پيبرد كه در آب چيز 
ش ميشود.
مبدَّ ل به آت 
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و)نور
یکی از بدایع علمی جعفر صادق ( ع ) راجع به نور می باشد
او گفته اس��ت که نور از طرف اش��یاء به سوی چشم ما می اید و از ان نور که از طرف هر
شیء به سوی چشم ما می اید فقط قسمتی به چشم ما می تابد و به همین جهت ما اشیاء
دور را به خوبی نمی بینیم و اگر تمام نوری که از یک شی ء دور بسوی چشم ما می اید به
دیده برسد ما شی ء دور را نزدیک خواهیم دید .و اگر بتوان چیزی ساخت که به وسیله ان
تمام نوری که از شیء دور می اید به چشم بتابانیم در صحرا شتری را که در فاصله 3000
ذرع م��ی چرخ��د در فاصله  60ذرعی خواهیم دید  .یعنی  50بار ان را نزدیکتر مش��اهده
خواهیم کرد .این تئوری توس��ط ش��اگردان امام به اطراف رفت و بعد از این در جنگهای
صلیبی که تماس بین شرق و اروپا زیاد شد به اروپا منتقل گردید و در دانشگاههای اروپا
تدریس شد.
ه) نظریه درباره عناصر اربعه
ت از فيزيك
ن قسم 
روزي در محضر درس پدرش استاد يعني محمد باقر علیه السالم به اي 
ارسطو ك ه در جهان بيش از چهار عنصر وجود ندارد كه عبارت است از خاك و آب و باد
ق ايراد گرفت و گفت :حيرت مي كنم كه مردي چون ارس��طو چگونه
و آتش ،جعفر صاد 

مناظرات برخی شاگردان امام جعفر صادق(ع)
الف )مناظره با مرد شامی
مرحوم شيخ طوسى رضوان اللهّ تعالى عليه به نقل از هشام بن سالم حكايت فرمايد:روزى
ب��ه همراه جماعتى از اصح��اب حضرت ابو عبداللهّ  ،امام جعفر صادق عليه الس�لام  ،در
مجلس و محضر مباركش نشس��ته بوديم  ،كه ش��خصى از اهالى ش��هر شام اجازه گرفت
و س��پس وارد مجلس ش��د و سالم كرد.امام عليه السالم جواب س�لام او را داد و فرمود:
بنش��ين .پس از آن كه نشس��ت  ،حضرت او را مخاطب قرار داد و فرمود:اى مرد ش��امى !
خواس��ته ات چيست؟ و براى چه به اين جا آمده اى ؟آن شخص اظهار داشت  :شنيده ام
كه ش��ما نس��بت به تمام علوم و به همه مسائل آش��نا و عالم هستى  ،لذا آمده ام تا مناظره
كنم .حضرت فرمود :در چه موردى ؟عرضه داش��ت  :پيرامون قرآن ؛ و حروف ّ
مقطعه و إ
عراب آن .حضرت فرمود :مطالب خود را در اين رابطه با حمران بن اعين در ميان بگذار.
مرد شامى گفت  :مى خواهم با شخص خودت مباحثه و مناظره نمايم  ،نه با ديگران .امام
عليه الس�لام فرمود :مس��ائل خود را با حمران مطرح كن  ،چنانچه بر او غلبه كردى  ،بر
من نيز غالب خواهى ش��د.پس از آن  ،شامى با حمران مشغول مذاكره و مناظره گرديد ،به
طورى كه خود خسته و عاجز گشت .حضرت فرمود :اى مرد شامى ! او را چگونه يافتی؟
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متوج ه نگرديده كه خاك يك عنصر نيست بلكه در خاك عناصر متعدده وجود دارد و هر
يك از فلزات ك ه در خاك ميباشد يك عنصر جداگان ه به شمار ميآيد؟!
ت طوالني
از زما ن ارسطو تا دورۀ جعفر صادق به تقريب هزار سال گذشته بود و در آن مد 
عناصر اربعه ب ه طوري كه ارس��طو گفت يكي از اركان علم االش��ياء محسوب ميشدند و
كس��ي نبود كه به آن عقيده نداش��ته باشد و در انديش��ۀ هيچ كس خطور نميكرد ك ه با آن
عقيد ه مخالفت نمايد.
ت و يكي از اجزاي هوا دربعضي
او در محضر درس خود گفت :هوا داراي چند جزء اس�� 
از اجس��ام دخالت ميكند و آنها را تغيير ميدهد و از بين اجزاي متعدّ د هوا همان اس��ت
ن هستند
كه كمك ب ه س��وزانيد ن مينمايد ،و اگر كمك آن نباش��د اجسامي كه قابل سوخت 
نميسوزند.
اين نظريّه از طرف خود جعفر صادق علیه الس�لام انبس��اط پيدا كرد ،و او باز در دروس
خود گفت :آنچ ه در هوا كمك ب ه سوزانيد ن اجسام مينمايد اگر از هوا جدا شود و به طور
ي از لحاظ سوزانيدن اجسام نافذ است ك ه با آن ميتوان َحديد
خالص ب ه دست بيايد طور 
(آهن) را سوزانيد.
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متخصص و آشنا يافتم  ،هر آنچه سؤ ال كردم  ،جواب كاملى شنيدم.
پاسخ داد :او را شخصى
ّ
س��پس عرض��ه داش��ت  :چنانچ��ه ممك��ن باش��د م��ى خواه��م ب��ا خ��ودت پيرام��ون
عل��وم عرب��ى مناظ��ره نمايم؟ام��ام ص��ادق علي��ه الس�لام اش��اره ب��ه اب��ان ب��ن تغلب
نم��ود و اظه��ار داش��ت  :آنچ��ه م��ى خواه��ى ب��ا اي��ن ش��خص مناظ��ره ك��ن .
مرد شامى كنار ابان بن تغلب رفت و در مناظره با او مغلوب شد ،اين بار به حضرت گفت :
مى خواهم در علم فقه مناظره كنم .حضرت در اين مرحله يكى ديگر از شاگردان خويش را
معرفى نمود و به مرد شامى فرمود :با او مناظره كن  ،كه تو را در مسائل  ،قانع
به نام زراره ّ ،
مى نمايد.و چون با زراره مباحثه و مناظره كرد ،نيز مغلوب گشت و شكست خورد؛ حضرت
را مخاطب قرار داد و گفت  :اين بار مى خواهم با خودت درباره علم كالم مناظره نمايم .
ام��ام عليه الس�لام اين بار نيز به يكى ديگر از ش��اگردان خود به ن��ام مؤ من طاق خطاب
نمود و فرمود :اى مؤ من طاق ! با اين مرد ش��امى در آنچه كه مى خواهد مناظره نما.پس
او طبق دس��تور حضرت با مرد ش��امى در علم كالم مناظره نمود و بر او غالب گرديد.و بر
همين منوال با هش��ام بن س��الم در توحيد و خداشناس��ى ؛ و بعد از آن با هشام بن حكم
پيرامون امامت و خالفت مناظره انجام گرفت و مرد ش��امى شكس��ت خورد.و امام جعفر
تبس��م مى نمود.سپس ش��امى اظهار داشت  :مثل اين
صادق عليه الس�لام ش��ادمان بود و ّ
كه  ،خواس��تى به من بفهمانى  ،كه در بين ش��يعيان ش��ما اين چنين افرادى وجود دارند
ك��ه در علوم مختلف آش��نا و مس�� ّلط مى باش��ند؟!حضرت فرمود :اين چني��ن فكر كن .
و پ��س از صحب��ت هائ��ى حض��رت فرم��ود :خداوند متع��ال ح��قّ و باط��ل را در كنار
يكديگ��ر ق��رار داد؛ و پيامب��ران و اوصيا را فرس��تاد تا بي��ن آن دو را جدا س��ازند؛ و انبيا
را قب��ل از اوصي��ا منص��وب نمود تا فضيلت و عظمت هر يك بر ديگرى روش��ن ش��ود.
م��رد ش��امى در اي��ن لحظه گفت  :خوش��ا به حال كس��ى كه با ش��ما همنش��ين باش��د.
امام عليه السالم در پايان فرمود :جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل با رسول خدا  -صلوات اللهّ
عليهم  -همنش��ين بودند؛ و اخبار و جريانات را از طرف خداوند متعال براى آن حضرت
مى آوردند.س��پس مرد ش��امى اظهار داش��ت  :ياابن رس��ول اللهّ ! آيا ممكن است  ،كه من
هم جزء ش��يعيان ش��ما قرار گيرم ؟و م��را نيز از علوم و بركات خود به��ره مند فرمائى ؟
حضرت هم او را پذيرفت و به هش��ام فرمود :مس��ائل مورد نياز او را تعليمش بده  ،كه
برايت شاگردى شايسته باشد.
ب) هشام بن حكم
ابوش��ا كر ديصانى از دانش��مندان معروف عصر امام صادق (ع ) بود؛ و در صف منكران
توحيد قرار داش��ت ؛ ومعتقد به خداي نور و خداى ظلمت بود و همواره مى كوش��يد تا با

تاثیر شخصیت علمی امام جعفر صادق (ع) بر سبک زندگی اسالمی
راه��ی که امام جعف��ر صادق (ع) با رفت��ار و منش علمی خود به ش��یعیان حقیقی مکتب
جعفری نشان می دهد ،راهی گوهر بار و پر ثمر است که باید در آن مسیر پی جستن شیوه
ای برای به دست آوردن علم در راه خدمت و هدایت خلق ،چگونه زیستن اللهی و رسیدن
به هدف اصلی خلقت بود.تمام دغدغه ی دانش��مندان و کارشناس��ان متخصص حوضه ی
علوم اجتماعی غرب بر آن است که سبک و الگویی مناسب و استوار بر پایه های عقالنی
و علمی روز دنیا برای بهتر زیس��تن بشر ارائه دهند ،حال آنکه در مکتب اسالم و بزرگان
آن در برخی اوضاع و ش��رایط حساس ،همچون امام جعفر صادق(ع) ،شیوه ی حرکت و
تقویت علمی را از مبارزه و جهاد مسلحانه برای خروج مردم از جهالت اوالتر دانسته و با
این الگو حتی شاگردانی از خود به یادگار گذاشتند که با تاسی به نهضت علمی آنان حتی
زمامداران و حاکمان ظالم را نیز مغلوب نمودند.
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بحثهاى كالمى ؛ عقيده خود را ثابت كند؛ و اسالم را نقض نمايد؛ او بنيانگذار مكتبى به نام
ديصانيه ش��ده بود و ش��اگردانى داشت ؛ و حتى مدتى هشام بن حكم از شاگردان او بود؛
در اينجا به يك نمونه از ايراد تراشى هاى او توجه كنيد:
ابو شاكر به نظر خود ايرادى براى قرآن يافته بود؛ روزى به هشام بن حكم (شاگرد برجسته
امام صادق ) گفت  :در قرآن آيه اى وجود دارد كه عقيده ما (دوگانه پرس��تى ) را تصديق
مى كند.كدام آيه را مى گوئى ؟ آنجا كه (در آيه 84سوره زخرف ) مى خوانيم :و هو الذى
فى الس��ما اله و فى االرض اله  :او كس��ى است كه در آس��مان معبود است و در زمين نيز
معبود مى باش��د؛ بنابراين آس��مان معبودى دارد؛ و زمين معبود ديگر.هشام مى گويد :من
ندانس��تم چگونه به او پاس��خ بگويم ؛ در آن سال به زيارت خانه خدا مشرف شدم ؛ و نزد
امام صادق (ع ) رفتم و ماجرا را عرض كردم.امام صادق (ع ) فرمود :اين س��خن بى دين
خبيثى است ؛ هنگامى كه بازگشتى ؛ از او بپرس  :نام تو در كوفه چيست؟ مى گويد :فالن .
بگو :نام تو در بصره چيست ؟
مى گويد :فالن ؛ سپس بگو :پروردگار ما نيز همين گونه است ؛ نام او در آسمان اله است و در
زمين نام او اله است ؛ و همچنين در درياها؛ و صحراها و در هر مكانى ؛ اله و معبود؛ او است .
هشام مى گويد :هنگامى كه بازگشتم ؛ به سراغ ابوشاكر رفتم ؛ و اين پاسخ را به او دادم .
گفت ( :اين سخن از تو نيست ؛ اين را از حجاز آورده ای)هذه نقلت من الحجاز

جمع بندی و نتیجه گیری
اگر ما با توجه به آموزه های دین اسالم و تفحص در سیره  ،شخصیت علمی و جایگاه
اجتماعی بزرگوارانی همچون امام جعفر صادق (ع) و ش��اگردان ایش��ان در مسیر زندگی
خود راه بهتر زیستن و رسیدن به قله های علم و دانش برای خدمت به خلق را برگزینیم
 ،بی شک هم به تکامل بعد معنوی و هم مادی پرداخته ایم ،عالوه بر آن که می توان این
راه را تا رس��یدن به تمدن پیش��رفته و بزرگ اس�لامی که الزمه آن دست یابی به قله های
علمی در همه زمینه هاست  ،ادامه داده و دستاوردی بزرگ برای نسل های بعدی به جای
گذاشت .این تمدن سدی محکم از لحاظ بنیه های علمی و اعتقادی در برابر سبک زندگی
مادی گرایانه غربی خواهد بود.

506

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

منابع:
قرآن کریم
نهج البالغه
کتاب تذکره االئمه اثر عالمه بزرگوار مجلسی
کتاب اصول کافی اثر شیخ کلینی
کتاب التهذیب اثر محمد بن حسن طوسی
درسنامه امام صادق(ع ) اثر آیت اهلل سید صادق شیرازی
کتاب امام شناسی ،جلد هجدهم اثر آیت اهلل سید محمد حسین حسینی طهرانی
کتاب امام جعفر صادق شگفتی قرن ها
مقاله سيره عملي امام جعفر صادق (عليه السالم) اثر جميله مهدوي نيا
مقاله رييس مذهب جعفري اثر محمد رضا الجوردي
مقاله دفاع عقالني از دين نگاهي به سيره علمي امام صادق (ع) در تبيين معارف ديني اثر
رباني گلپايگاني
مقاله جنبش علمي و فرهنگي درميان دو توفان شديد سياسي اثر اسد اهلل افشار
مقاله تربيت يافتگان مكتب امام صادق (ع) اثر محمد اصغري نژاد
پایگاه اینترنتی ابناء
پایگاه اینترنتی تبیان
پایگاه اینترنتی راسخون
پایگاه اطالع رسانی شیعیان

(مورد مطالعه؛ دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت)
2
فرهاد شفیع پور مطلق،1مجتبی مال احمدی

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،ارزیابی راهبردهای انطباق سازی رفتار دانشجویان باسبک زندگی
امام جعفرصادق (ع) بوده اس��ت .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش��جویان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد محالت( 1900نفر) در سال تحصیلی  1392-91تشکیل داده اند.روش
پژوهش ،توصیفی از نوع همبس��تگی بوده است .ش��یوه نمونه گیری ،طبقه ای متناسب با
حجم بوده که نهایت ًا تعداد  320نفر بطور تصادفی برای تحقیق انتخاب شدند .ابزار تحقیق
ش��امل سه پرسشنامه محقق س��اخته بوده اس��ت که عبارتند از .1:پرسشنامه محقق ساخته
راهبردهای س��ه گانه اثرگذار(آموزشی،فرهنگی ،پژوهشی) بر انطباق سازی رفتار دانشجویان
با سبک زندگی امام جعفرصادق (ع)  .2پرسشنامه محقق ساخته تغییر نگرش دانشجویان .3
پرسشنامه محقق ساخته تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق (ع).
بطور کلی نتایج پژوهش نشان داد ،راهبردهای سه گانه آموزشی  ،فرهنگی و پژوهشی بر تغییر
.1استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت ،محالت ،ایران،نویسنده مسؤل
.2گروه آموزش ابتدایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهق ،دهق ،ایران
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ارائه مدلی جه�ت ارزیابی تأثیرراهبردهای انطباق س�ازی
رفتار دانشجویان بر سبک زندگی امام جعفرصادق (ع)
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رفتار ادراک شده منطبق با سبک زندگی امام جعفرصادق (ع) ،اثر مستقیم دارد .نیز نتایج نشان
داد ،تغییر نگرش دانش��جویان ،رابطه بین راهبردهای سه گانه(آموزشی ،فرهنگی ،پژوهشی)
را با تغییر رفتار ادراک ش��ده منطبق با س��بک زندگی امام جعفرصادق (ع) ،واسطه گری
می کند .بر اس��اس یافته های جدول فوق=0/96،RMR =0/037 ،RMSEA= 0/0231،
 χ 2 =29/74،df =73 )P(value=0/00687 ،AGFI=0/089،GFIب��وده و بیانگ��ر این
است که مدل مورد مطالعه از برازش نسبت ًا مطلوبی برخوردار بوده است.
کلید واژه ها:راهبردهای آموزش��ی ،راهبردهای فرهنگی ،راهبردهای پژوهش��ی ،س��بک
زندگی امام جعفرصادق (ع)
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مقدمه
پیروی از س��یره و سبک زندگی امامان معصوم،بر هر مس��لمانی واجب و ضرروی است.
توسعه و بهبود فرهنگی مس��تلزم توجه به دین و فرهمگ دینی است(ابوالقاسمی.)1384،
امام محمد صادق(ع)،امام شش��م ش��یعیان جهان ،و مؤسس مذهب شیعه جعفری است.
قرآن كریم ،كه كتاب هدایت و پاسخگو به نیازها و خواستههای فطری انسانهاست ،به نیاز
مهم بشر (نیاز به الگو) پاسخ گفته است و پیامبران ،پیشوایان معصوم :و اولیأ الهی را الگوی
خوب��ی برای انس��انها معرفی ك��رده و تأكید فرموده كه در تمام ام��ور فردی و اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و ...از آنها تأثیر و سرمشق بگیرند .چنان كه قرآن كریم میفرماید“ :ل َ َقد
سوه ٌ َح َسنَه ٌ; (احزاب )۲۱،برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق
كان َ ل َ ُكم فی َرسول ِاللهّ ِ ا ُ َ
نیكوی��ی بود »...پیامبر اكرمامامان معصوم :و اولیأ الهی در تمام زندگی ،در روحیات عالی،
شكیبایی ،هوشیاری ،صداقت ،درایت ،مدیریت ،اخالص ،توجه به خدا ،تسلط بر حوادث،
تس��لیم نش��دن در برابر سختیها و مش��كالت ،قیام در برابر ظلم و ستم ،مبارزه با جهل و
ش��رك و ...سرمش��ق و الگوی خوبی هس��تند .بنابراین ،هر كس از این بزرگواران در امور
مختل��ف و متع��دد زندگی فردی و اجتماعی خود پیروی و الگ��و برداری كند ،میتواند با
توكل به خدا و استعانت از او در مراحل زندگی در دنیا و آخرت سرافراز باشد .حضرت
ص��ادق (ع) مانند پدرا ن بزرگوار خود در كليه صفات نيكو و س��جاياى اخالقى س��رآمد
ت صادق(ع) داراى قلبى روشن به
روزگار بود(وس��ائل الش��یعه ،ج  ،4ص  . ) .861حضر 
نور الهى و در احس��ان و انفاق ب ه نيازمن��دان مانند اجداد خود بود  .داراى حكمت و علم
ع و در عين ح��ال با نهايت مناعت
وس��يع و نف��وذ كالم و قدرت بي��ا ن بود .با كمال تواض 
طبع كارهاى خود را ش��خصا انجا م مىداد ،و در برابر آفتاب س��وزان حجاز بيل به دس��ت
ن حال پروردگار خود را
گرفته  ،در مزرع ه خود كشاورزى مىكرد و مىفرمود  :اگر در اي 

ق جبين آذوق ه و معيشت خود
ت خواهم بود  ،زيرا به كد يمين و عر 
مالقات كن م خوشوق 
ن مىنمايم .از اين جهت ب��ه وى صادق مىگفتند كه هر چه مىگفت
و خان��وادها م را تأمي 
ت و درست بود و فضيلت او مشهورتر از آ ن است كه گفته شود  .امام صادق(ع) می
راس 
فرمای��د :قرآن تجلی گاه خدا و گنجینه کاملی اس��ت که بهره گیری از آن باعث س��عادت
انس��ان می شود .قرآن آیینه عبرت است ”.علیكم بالقرآن! فما و جدتم آیه نجا بها من كان
قبلكم فاعملوا به ،و ما وجدتموه هلك من كان قبلكم فاجتنبو»( الحیاه ،ج  ،2ص.)116
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چارچوب نظری تحقیق
از دیدگاه شهید مطهری نظام ارزش ها مبتنی بر طرز تلقی افراد از زندگی و موقعیت انسان
در جهان و در رابطه با پدیده های جهان است.بس��یاری از جوانان داش��تن نوعی فلس��فه
زندگی را برای خود ضروری می دانند(مطهری .)1365،نتایج پژوهش ش��فیع پور مطلق و
محمودآبادی( )1387نشان داد ،عوامل مربوط به انگیزش ،فرهنگ ،و تعلیم و تربیت ،نقش
عمده ای در نهادینه س��ازی و الگو پذیری رفتارهای حض��رت زهرا(س) در بین دختران
دانشجو ایفا می کند .نتایج شفیع پور مطلق و همکاران( )1383نشان داد ،عوامل فرهنگی و
آموزشی بر توسعه تفکر عاشورایی بین دانشجویان اثر گذار است .انطباق رفتار دانشجویان
با س��یره امام صادق(ع) موجب بهبود و ارتقای رفتاری آنها در زندگی می شود.امام جعفر
صادق (ع) :من رضی من اهلل بالیسیر من المعاش رضی اهلل منه بالیسیر من العمل .یعنی هر
که به یک زندگی س��اده از خدا راضی باش��د خدا هم به عمل اندک او راضی شود (اصول
کاف��ی  ،ج  ، 3ص  .)207ب��ی تردید بهره گیری از گفتار ائم��ه اطهار(ع) در بهبود زندگی
افراد تأثیر به سزایی دارد .از امام صادق ـ علیه السالم ـ پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا
کردی؟فرمودند  :بر چهار اصل.1 :دانس��تم رزق مرا دیگری نمیخورد ،پس آرام شدم؛ .2
دانس��تم که خدا مرا میبیند ،پس حیا کردم؛ .3دانس��تم که کار مرا دیگری انجام نمیدهد،
پس تالش کردم؛ .4و دانس��تم که پایان کارم مرگ اس��ت ،پس مهیا شدم(مجلس��ی ،بحارا
النوار،ج ،2ص .)230به امام صادق علیه الس�لام عرض ش��د  .کدام اعمال بهتر اس��ت ؟
فرمود  :نماز در وقت و نیکی با پدر و مادر و جهاد در راه خدای متعال (اصول کافی  ،ج
 ، 3ص  .)231روایت از امام جعفر صادق(ع) اس��ت که فرمودند :الزمه دوس��ت داشتن
دین ،دوس��ت داش��تن برادر دینی است .هر که در عملی دیگری را شریک خدا قرار دهد،
خدا آن عمل را از او نمی پذیرد .کس��ی که برای مردم عمل کند ،پاداش او بر عهده مرد.
س��فيان مى گويد :بر جعفر بن مح ّمد عليه الس�لام وارد شدم در حالى كه جامه اى از خز
سياه بر تن و عبايى از خز بر دوش داشت  .با تعجب به آن حضرت نگاه مى كردم ! فرمود:
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اى ثورى ! چه ش��ده اس��ت كه به ما نگاه مى كنى شايد تو از لباس ما در شگفتى ؟ عرض
كردم  :يابن رس��ول اللهّ اين لباس ش��ما و پدرانتان نيست  ،فرمود :اى ثورى ! آنها در زمان
تنگدس��تى و نيازمندى بودند ،به مقدار تنگدس��تى و نيازمنديشان عمل مى كردند و امروز
هنگام فراوانى نعمت اس��ت .آنگاه آس��تين جامه را پس زد ،زير آن جامه پش��مينه سفيدى
نمودار شد كه دامن و آستينش از دامن و آستين لباس رويى كوتاهتر بود ،فرمود :اى ثورى
! اي��ن لب��اس زير را براى خداى تعالى و اين لباس رويى را براى ش��ما پوش��يده ايم  .در
لباس پـوشيدن هم ظاهر را حفظ مى كرد و هـم توانايى مالى را ومـى فـرمود« :بهتـريـن
لباس در هر زمان ،لباس معمـول مردم همان زمان است» هم لباس نـو مى پـوشيد و هم
لب��اس وصله دار .هـم لباس گران قيمت مى پـوش��يد و هـم لباس كم بها و مى فرمـود:
«اگركهنه،نباشد،نوهـم،نيس��ت» .هياج بن بس��طام مى گويد :جعفر بن مح ّمد عليه الس�لام
بق��درى ديگران را اطعام مى ك��رد كه براى خانواده خويش چيزى نمى ماند و همواره مى
فرمود :كار نيك به كمال نمى رس��د مگر به س��ه چيز :تأخير نينداختن  ،كوچك شمردن و
پنهان داشتن .يك اصل ثابت و تغيير ناپذير اين است كه يك نفر مسلمان بايد زندگى خود
را از زندگى عمومى جدا نداند،بايد زندگى خود را با زندگى عموم تطبيق دهد.معنى ندارد
در حالى كه عموم مردم در بدبختى زندگى مىكنند عده ديگر با مستمس��ك قرار دادن قل
من حرم زينة اهلل التى اخرج لعباده و الطيبات من الرزق در درياى نعمت غوطهور بشوند
هر چند فرض كنيم كه از راه حالل به چنگ آورده باشند .خود امام صادق سالم اهلل عليه
كه به اقتضاى زمان،زندگى را بر خاندان خود توسعه داده بود،يك وقت اتفاق افتاد كه نرخ
خواربار ترقى كرد و قحط و غال پديد آمد.به خادم خود فرمود چقدر آذوقه و گندم ذخيره
موج��ود داريم؟عرض كرد:زياد داريم،تا چند ماه ما را بس اس��ت.فرمود همه آنها را ببر و
در بازار به مردم بفروش،گفت اگر بفروشم ديگر نخواهم توانست گندمى تهيه كنم.فرمود
الزم نيست،بعد مثل ساير مردم روز به روز از نانوايى تهيه خواهيم كرد،و دستور داد از آن
به بعد خادم نانى كه تهيه مىكند نصف جو و نصف گندم باش��د،يعنى از همان نانى باشد
كه اكثر مردم اس��تفاده مىكردند.فرمود :من تمكن دارم به فرزندان خودم در اين س��ختى و
تنگدس��تى نان گندم بدهم،اما دوست دارم خداوند ببيند من با مردم مواسات مىكنم.اصل
ثابت و تغيير ناپذير ديگرى كه در همه حال و همه زمانها پس��نديده اس��ت،زهد به معنى
عزت نفس و مناعت طبع و بلند نظرى اس��ت كه انس��ان در همه حال و همه زمانها خوب
است نسبتبه امور مادى بى اعتنا باشد،دين را به دنيا،و فضيلت و اخالق را به پول و مقام
نفروشد،به امور مادى به چشم وسيله نگاه كند نه به چشم هدف و مقصد.

ش��کل  .1م��دل مفهومی پژوهش در خص��وص ارزیابی راهبردهای انطباق س��ازی رفتار
دانشجویان با سبک زندگی امام جعفرصادق (ع)

511

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

فرضیه های تحقیق
.1راهبردهای آموزش��ی بر تغییر رفتار ادراک شده منطبق با سبک زندگی امام جعفرصادق
(ع) ،اثر مستقیم دارد.
.2راهبردهای فرهنگی بر تغییر رفتار ادراک ش��ده منطبق با سبک زندگی امام جعفرصادق
(ع)  ،اثر مستقیم دارد.
.3راهبردهای پژوهش��ی بر تغییر رفتار ادراک شده منطبق با سبک زندگی امام جعفرصادق
(ع) ،اثر مستقیم دارد.
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.4تغییر نگرش دانش��جویان ،رابطه بین راهبردهای سه گانه(آموزشی ،فرهنگی ،پژوهشی)
را با تغییر رفتار ادراک ش��ده منطبق با س��بک زندگی امام جعفرصادق (ع) ،واسطه گری
می کند.
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی بوده است .جامعه آماری این پژوهش را
کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت(تعداد  1900نفر) تشکیل داده اند .شیوه
نمونه گیری ،طبقه ای متناسب با حجم بوده که نهایت ًا بر اساس جدول مورگان تعداد  320نفر
برای تحقیق بطور تصادفی انتخاب شدند .ابزار تحقیق شامل سه پرسشنامه محقق ساخته بوده
است که عبارتند از .1:پرسشنامه محقق ساخته راهبردهای سه گانه اثرگذار(آموزشی،فرهنگی،
پژوهشی) بر انطباق سازی رفتار دانشجویان با سبک زندگی امام جعفرصادق (ع)  .2پرسشنامه
محقق ساخته تغییر نگرش دانشجویان  .3پرسشنامه محقق ساخته تغییر رفتار ادراک شده مبتنی
بر سبک زندگی امام جعفرصادق (ع)
جدول  .1ضریب اعتبار پرسشنامه های پژوهش

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

شماره

پرسشنامه ها

تعداد ضریب اعتبار به روش
آلفای کرونباخ
گویه ها

1

پرسشنامهمحققساخته راهبردهایسهگانه
اثرگذار(آموزشی،فرهنگی،پژوهشی)برانطباقسازیرفتار
دانشجویان با سبک زندگی امام جعفرصادق (ع)

18

0/93

2

پرسشنامه محقق ساخته عوامل انگیزشی مؤثر بر انطباق
سازی رفتار دانشجویان با سبک زندگی امام جعفرصادق (ع)

9

0/89

3

پرسشنامه محقق ساخته تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر
سبک زندگی امام جعفرصادق (ع)

14

0/91

يافته هاي تحقيق
فرضیه اول
راهبردهای آموزش��ی بر تغییر رفتار ادراک شده منطبق با س��بک زندگی امام جعفرصادق
(ع) ،اثر مستقیم دارد.
جدول( )1ضريب همبس��تگي و مجذور ضريب همبستگي چندگانه پيش بيني تغییر رفتار
ادراک ش��ده مبتنی بر انطباق سازی رفتار دانشجویان با سبک زندگی امام جعفرصادق (ع)

بر اساس راهبردهای آموزشی اثرگذار براساس يافته هاي جدول فوق،راهبردهای آموزشی

مرحله اول
ضريب ثابت
انتقال ارزشها و
آموزه های امام
معصوم توسط اساتید
قبل از تدریس

13/504
4/526

1/518
2/736

4/584
0/472
0/369

1/428

مرحله سوم
ضريب ثابت
0/427
انتقال ارزشها و
0/463
آموزه های امام
0/395
معصوم توسط اساتید 0/753
قبل از تدریس
انتقال ارزشها و
آموزه های امام
معصوم توسط اساتید
حین تدریس
انتقال ارزشها و
آموزه های امام
معصوم توسط اساتید
بعد از تدریس

0/452

0/427

0/460
0/528

0/736

0/451
0/469
0/527
0/349

0/524
0/638
0/542

4/368
8/569

0/001
0/001

5/738
11/636
7/562

0/001
0/001
0/001

0/001 467/357 0/537 0/324 0/569

0/001 383/487 0/426 0/271 0/521
513

0/523
0/685
0/539
0/426

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001 359/568 0/675 0/407 0/638

بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق (ع اثر مستقیم دارد .براساس
ضریب بتا به ازای یک واحد انتقال ارزش��ها و آموزه های امام معصوم توس��ط اساتید قبل از
تدریس ،تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق (ع)  0/524واحد افزایش،
به ازای یک واحد انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم توسط اساتید حین تدریس  ،تغییر
رفتار ادراک ش��ده مبتنی بر س��بک زندگی امام جعفرصادق (ع)  0/638واحد افزایش ،به ازای
انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم توسط اساتید بعد از تدریس ،تغییر رفتار ادراک شده مبتنی

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

مرحله دوم
ضريب ثابت
انتقال ارزشها و
آموزه های امام
معصوم توسط اساتید
قبل از تدریس
انتقال ارزشها و
آموزه های امام
معصوم توسط اساتید
حین تدریس

β

Sted.
error

β eta

t

sig

R

R2

∆R 2

F

sig
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بر س��بک زندگی امام جعفرصادق (ع)  0/542واحد افزایش یافته اس��ت .بر اساس یافته های
جدول فوق ،انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم توسط اساتید قبل از تدریس به تنهایی 32
درصد واریانس ،انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم توسط اساتید حین تدریس  27درصد
واریانس ،و انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم توسط اساتید بعد از تدریس به تنهایی 41
درصد واریانس تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق (ع) را تبیین کرده
است.
فرضیه دوم
راهبردهای فرهنگی بر تغییر رفتار ادراک شده منطبق با سبک زندگی امام جعفرصادق (ع)،
اثر مستقیم دارد.
جدول( )2ضريب همبس��تگي و مجذور ضريب همبستگي چندگانه پيش بيني تغییر رفتار
ادراک ش��ده مبتنی بر س��بک زندگی امام جعفرصادق (ع) بر اساس راهبردهای فرهنگی
اثرگذاربراساس يافته هاي جدول فوق ،راهبردهای فرهنگی بر انطباق سازی رفتار دانشجویان
با س��بک زندگی امام جعفرصادق (ع) اثر مستقیم دارد .براساس ضریب بتا به ازای یک واحد
مسابقات مقاله نویسی آموزه های امام معصوم ،انطباق سازی رفتار دانشجویان با سبک زندگی
امام جعفرصادق (ع)  0/683واحد افزایش ،به ازای یک واحد برگزاری سخنرانی در خصوص
آموزه های امام معصوم ،انطباق سازی رفتار دانشجویان با سبک زندگی امام جعفرصادق (ع)
 0/472واحد افزایش ،به ازای یک واحد برگزاری اردوهای زیارتی عتبات عالی ،انطباق سازی
رفتار دانش��جویان با س��بک زندگی امام جعفرصادق (ع)  0/594واحد افزایش ،و به ازای یک
واحد تجلیل از آثار چاپ شده مربوط به سیره امام معصوم ،انطباق سازی رفتار دانشجویان
با سبک زندگی امام جعفرصادق (ع)  0/457واحد افزایش یافته است .بر اساس یافته های
جدول فوق ،مس��ابقات مقاله نویس��ی آموزه های امام معصوم به تنهایی  46درصد واریانس،
برگزاری سخنرانی در خصوص آموزه های امام معصوم به تنهایی  56درصد واریانس ،برگزاری
اردوهای زیارتی عتبات عالی به تنهایی  32درصد واریانس ،تجلیل از آثار چاپ شده مربوط
به س��یره امام معصوم به تنهایی  73درصد واریانس تغییر رفتار ادراک ش��ده مبتنی بر س��بک
زندگی امام جعفرصادق (ع) را تبیین کرده است.

مرحله اول
ضريب ثابت
مسابقاتمقاله
نویسی آموزه های
امام معصوم
مرحله دوم
ضريب ثابت
مسابقاتمقاله
نویسی آموزه های
امام معصوم
برگزاری سخنرانی
در خصوص آموزه
های امام معصوم

2/494
4/582

0/426
0/478 0/837

5/492
4/588

0/748
0/587
0/435

0/379
0/562
0/385 0/472
0/582

6/402
5/572
7/839

3/662
6/481
0/546
0/732

0/345
0/459 1/379
0/346 0/328
0/491 0/836

3/683
5/576
4/829
6/674

0/001
0/001
0/001
0/001

0/385
0/343
1/492
0/349
1/485

4/583
7/585
3/563
6/768
4/784

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

مرحله چهارم
0/429
ضريب ثابت
0/983
مسابقاتمقاله
نویسی آموزه های 0/328
0/520
امام معصوم
برگزاری سخنرانی 0/485
در خصوص آموزه
های امام معصوم
برگزاری اردوهای
زیارتی عتبات عالی
تجلیل از آثار چاپ
شده مربوط به سیره
امام معصوم

0/683
0/472
0/594
0/457

0/001
0/001 469/527 0/526 0/461 0/679 0/001

0/001
0/001
0/001 367/748 0/458 0/565 0/752
0/001
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0/001 417/383 0/526 0/322 0/568

0/001 628/213 0/749 0/538 0/734
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مرحله سوم
ضريب ثابت
مسابقاتمقاله
نویسی آموزه های
امام معصوم
برگزاری سخنرانی
در خصوص آموزه
های امام معصوم
برگزاری اردوهای
زیارتی عتبات عالی
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t
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فرضیه سوم
راهبردهای پژوهش��ی بر تغییر رفتار ادراک ش��ده منطبق با سبک زندگی امام جعفرصادق (ع) ،اثر
مستقیم دارد.
جدول( )3ضريب همبس��تگي و مجذور ضريب همبستگي چندگانه پيش بيني تغییر رفتار ادراک
شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق (ع) بر اساس راهبردهای پژوهشی اثرگذاربراساس
يافته هاي جدول فوق ،راهبردهای فرهنگی بر انطباق سازی رفتار دانشجویان با سبک زندگی امام
جعفرصادق (ع) اثر مستقیم دارد .براساس ضریب بتا به ازای یک واحد استقبال از طرحهای پژوهشی
سیره امام معصوم ،انطباق سازی رفتار دانشجویان با سبک زندگی امام جعفرصادق (ع)  0/278واحد
افزایش ،به ازای یک واحد اختصاص بودجه برای انجام طرحهای پژوهشی سیره امام معصوم ،انطباق
سازی رفتار دانشجویان با سبک زندگی امام جعفرصادق (ع) 0/633 ،واحد افزایش یافته است .بر
اساس یافته های جدول فوق ،استقبال از طرحهای پژوهشی سیره امام معصوم  18درصد واریانس
و اختصاص بودجه برای انجام طرحهای پژوهشی سیره امام معصوم  42درصد واریانس تغییر رفتار
ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق (ع) را تبیین کرده است.

مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق(ع)

β

β eta Sted.
error

t

sig

R

R2

∆R 2

F

sig

مرحلهاول
0/001 4/526
ضريبثابت 0/635 3/326
استقبالاز 0/001 7/579 0/436 1/537 3/635
0/001 412/249 0/528 0/181 0/426
طرحهای
پژوهشیسیره
اماممعصوم
مرحلهدوم
0/001 4/738
ضريبثابت 1/345 0/328
استقبالاز 0/427 0/734
0/001 5/592 0/278 0/753 0/247
طرحهای
پژوهشیسیره
اماممعصوم
0/001 453/579 0/468 0/418 0/647 0/001 4/372 0/633
اختصاص
بودجهبرای
انجامطرحهای
پژوهشیسیره
اماممعصوم

فرضیه چهارم
تغییر نگرش دانش��جویان ،رابطه بین راهبردهای سه گانه(آموزشی ،فرهنگی ،پژوهشی) را
با تغییر رفتار ادراک ش��ده منطبق با س��بک زندگی امام جعفرصادق (ع) ،واسطه گری می
کند.
جدول  ، 4مسیرهای آزمون شده در الگوی معادله ساختاری
شماره

متغیرهایپژوهش

تغییرنگرشدانشجویان
اثر
مستقیم

تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر
سبک زندگی امام جعفرصادق (ع)

اثر
اثرغیر اثر کل
مستقیم
مستقیم

0/021

0/135
0/135

1

تغییرنگرشدانشجویان

0

0

3

انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم
توسط اساتید قبل از تدریس

0/156

0

0/156

0/114

4

انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم
توسطاساتیدحینتدریس

0/133

0

0/133

0/117

0/018

5

انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم
توسط اساتید بعد از تدریس

0/163

0

0/163

0/119

0/023

0/142

6

مسابقاتمقالهنویسیآموزههایامام
معصوم

0/174

0

0/174

0/121

0/024

0/145

7

برگزاری سخنرانی در خصوص آموزه
هایاماممعصوم

0/126

0

0/126

0/118

0/017

0/135

8

برگزاریاردوهایزیارتیعتباتعالیه

0/119

0

0/119

0/117

0/016

0/133

9

تجلیل از آثار چاپ شده مربوط به
سیرهاماممعصوم

0/137

0

0/137

0/124

0/019

0/143

10

استقبالازطرحهایپژوهشیسیره
اماممعصوم

0/124

0

0/124

0/113

0/018

0/131

0/128

0

0/128

0/125

0/019

0/144
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0

0/142

0

 11اختصاصبودجهبرایانجامطرحهای
پژوهشیسیرهاماممعصوم

0/142

اثرغیر
مستقیم

اثر کل
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جدول فوق نشان داد که اثر مستقیم انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم توسط اساتید
قبل از تدریس بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق (ع) برابر
با (  ،)0/114اثر مستقیم انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم توسط اساتید حین تدریس
بر بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق (ع) برابر با ( ،)0/117
اثر مس��تقیم انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم توسط اساتید بعد از تدریس بر تغییر
رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق (ع) برابر با ( ،)0/119اثر مستقیم
مس��ابقات مقاله نویس��ی آموزه های امام معصوم بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک
زندگی امام جعفرصادق (ع) برابر با ( ،)0/121اثر مستقیم برگزاری سخنرانی در خصوص
آموزه های امام معصوم بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق
(ع) برابر با (  ،)0/118اثر مس��تقیم برگ��زاری اردوهای زیارتی عتبات عالیه بر تغییر رفتار
ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق (ع) برابر با ( ،)0/117اثرمستقیم تجلیل
از آثار چاپ ش��ده مربوط به س��یره امام معصوم بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک
زندگی امام جعفرصادق (ع) برابر با ( ،)0/124اثرمس��تقیم اس��تقبال از طرحهای پژوهشی
س��یره امام معصوم بر تغییر رفتار ادراک ش��ده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق (ع)
برابر با ( ،)0/113اثرمس��تقیم اختصاص بودجه برای انجام طرحهای پژوهش��ی سیره امام
معصوم برتغییر رفتار ادراک ش��ده مبتنی بر س��بک زندگی امام جعفرصادق (ع) برابر با (
 ،)0/125بوده اس��ت .همچنین جدول فوق نش��ان داد که اثر غیرمس��تقیم انتقال ارزشها و
آموزه های امام معصوم توس��ط اس��اتید قبل از تدریس بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر
سبک زندگی امام جعفرصادق (ع) برابر با (  ،)0/021اثر غیرمستقیم انتقال ارزشها و آموزه
های امام معصوم توس��ط اساتید حین تدریس بر بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک
زندگی امام جعفرصادق (ع) برابر با (  ،)0/018اثر غیرمستقیم انتقال ارزشها و آموزه های
امام معصوم توسط اساتید بعد از تدریس بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی
امام جعفرصادق (ع) برابر با ( ،)0/023اثر غیر مس��تقیم مسابقات مقاله نویسی آموزه های
امام معصوم بر تغییر رفتار ادراک ش��ده مبتنی بر س��بک زندگی امام جعفرصادق (ع) برابر
با ( ،)0/024اثر غیر مس��تقیم برگزاری س��خنرانی در خصوص آموزه های امام معصوم بر
تغییر رفتار ادراک ش��ده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق (ع) برابر با (  ،)0/017اثر
غیر مس��تقیم برگزاری اردوهای زیارتی عتبات عالیه بر تغییر رفتار ادراک ش��ده مبتنی بر
س��بک زندگی امام جعفرصادق (ع) برابر با ( ،)0/016اثرغیرمس��تقیم تجلیل از آثار چاپ
ش��ده مربوط به س��یره امام معصوم بر تغییر رفتار ادراک ش��ده مبتنی بر سبک زندگی امام
جعفرصادق (ع) برابر با ( ،)0/019اثرغیرمس��تقیم استقبال از طرحهای پژوهشی سیره امام

معصوم بر تغییر رفتار ادراک ش��ده مبتنی بر س��بک زندگی امام جعفرصادق (ع) برابر با (
،)0/018اثرغیرمس��تقیم اختصاص بودجه برای انجام طرحهای پژوهشی سیره امام معصوم
برتغییر رفتار ادراک ش��ده مبتنی بر س��بک زندگی امام جعفرصادق (ع) برابر با ( ،)0/019
بوده است.
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0/89
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 RSEA

0/96

0/037
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ش��کل .1مدل مفهوم��ی پژوهش در خص��وص ارزیابی راهبردهای انطباق س��ازی رفتار
دانشجویان با سبک زندگی امام جعفرصادق (ع)

جدول  .6شاخص های مدل تجربی پژوهش
ب��ر اس��اس یافت��ه ه��ای ج��دول ف��وق=0/96،RMR =0/037 ،RMSEA= 0/0231،
 χ 2 =29/74،df =73 ، )P(value=0/00687 ،AGFI=0/089،GFIب��وده و بیانگر این
است که مدل مورد مطالعه از برازش نسبت ًا مطلوبی برخوردار بوده است.
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بحث و نتیجه گیری
بر هر مس��لمانی واجب اس��ت تا با پیروی از امامان معصوم(ع) تالش نماید که س��یره و
س��بک زندگی آنها را در رفتار خود نهادینه سازد.دانش��جویان برای مکارم اخالق اسالمی
خود باید به مطالعه س��بک زندگی امامان خود پرداخته و از مسائلی که مانع رشد و تعالی
آنها می ش��ود ،دوری گزنند .انطباق رفتار دانش��جویان با سیره امام صادق(ع) موجب بهبود
و ارتقای رفتاری آنها در زندگی می ش��ود .نتایج پژوهش حاضر در خصوص فرضیه اول،
نشان داد ،راهبردهای آموزشی بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق
(ع) اثر مستقیم دارد .در این میان راهبرد انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم توسط اساتید
بعد از تدریس ،بیشترین تأثیر را بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق
(ع) داشته است.در خصوص فرضیه دوم پژوهش ،نتایج نشان داد ،راهبردهای فرهنگی بر
تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق (ع) اثر مستقیم دارد .در این میان
مسابقات مقاله نویسی آموزه های امام معصوم ،بیشترین تأثیر را بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی
بر س��بک زندگی امام جعفرصادق (ع) داشته است .در خصوص فرضیه سوم پژوهش ،نتایج
نشان داد ،راهبردهای پژوهشی بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق
(ع) اثر مستقیم دارد .در این میان اختصاص بودجه برای انجام طرحهای پژوهشی سیره امام
معصوم ،بیشترین تأثیر را بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق (ع)
داشته است .در خصوص فرضیه چهارم پژوهش ،نتایج نشان داد ،تغییر نگرش دانشجویان،
رابطه بین راهبردهای سه گانه(آموزشی ،فرهنگی ،پژوهشی) را با تغییر رفتار ادراک شده
منطبق با س��بک زندگی امام جعفرصادق (ع) ،واسطه گری می کند .نتایج شفیع پور مطلق
و همکاران( )1383نش��ان داد ،عوامل فرهنگی و آموزش��ی بر توس��عه تفکر عاشورایی بین
دانش��جویان اثر گذار است .نتایج پژوهش شفیع پور مطلق و محمودآبادی( )1387نشان داد،
عوامل مربوط به انگیزش ،فرهنگ ،و تعلیم و تربیت ،نقش عمده ای در نهادینه سازی و الگو
پذی��ری رفتارهای حضرت زهرا(س) در بین دختران دانش��جو ایفا می کند .نتایج پژوهش
حاضر نشان داد ،برای انطباق رفتار دانشجویان با سیره و سبک زندگی امامان معصوم(ع) باید
از راهبردهای آموزشی  ،فرهنگی و پژوهشی بهره جست تا نگرش دانشجویان نسبت به سبک

زندگی و برخورد با دیگران تغییر یابد.
همچنین نتایج پژوهش نش��ان داد ،مدل مورد مطالعه از برازش نسبت ًا مطلوبی برخوردار بوده
است.
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منصوره شفیعی

1

چکیده:
از نظر فکري و فرهنگي ،عصر امام صادق (ع) عصر جنبش فکري و فرهنگي بود .در آن
زمان ش��ور و شوق علمي بيس��ابقهيي در جامعهي اسالمي به وجود آمد و علوم مختلف،
اعم از علوم اس�لامي همچون :علم قرائت قرآن ،تفسير ،حديث ،فقه ،کالم و علوم بشري
همچون :طب ،فلس��فه ،رياضيات و غيره رونق يافت و هر کس که متاع فکري داش��ت به
بازار علم و دانش عرضه ميکرد .بنابراين تشنگي علمي عجيبي به وجود آمده بود و الزم
مينمود که امام (ع) بدان پاسخ گويد .عواملي که موجب پيدايش اين جنبش علمي شده
بود به اين ترتيب است- :آزادي و حريت فکر و عقيده در اسالم - .محيط آن روز اسالم،
محيطي کامال مذهبي بود و مردم تحت تأثير انگيزههاي مذهبي قرار داشتند- .اقوام و مللي
که اسالم را پذيرفتند ،نوعا داراي سابقهي فکري و علمي بودند- .تسامح ديني يا همزيستي
مس��المتآميز با غير مسلمانان مخصوصا همزيس��تي با اهل کتاب .مسلمانان اهل کتاب را
تحمل ميکردند و اين را برخالف اصول ديني خود نميدانس��تند .در آن زمان اهل کتاب،
مردمي دانشمند و با اطالع بودند .مسلمانان با آنان برخوردهاي علمي داشتند و اين ،خود
 .1طلبه سال دوم ،مدرسه ریحانه

بحث و بررس��ي و مناظره را به دنبال داشت(ش��هید مطهری ،سیره ی پیشوایان به نقل از،
سیری در سیره ائمه ی اطهار).مکتبی که هم اکنون در اختیار است ،علمی که در جامعه ی
امروز وجود دارد ،دانش��گاههای موجود و فن آوری هایی که در اختیار بش��ر است و بشر
به واس��طه ی آن زندگی خود را می چرخاند همه مدیون جنبش علمی امام صادق (ع) و
مکتبی است که ایشان با تالش و طراحی برنامه ی صحیح پایه گذاری کردند.کلید واژگان:
امام صادق(ع) ،جنبش علمی ،مکتب جعفری ،دانشگاه امام صادق(ع)
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مقدمه:
يک مکتب جامع و فراگير و فرا زماني باید به گونهاي دارايانعطاف باشد که در هر شرايط
نيازهاي جوامع انساني را برآوردهسازد .نيازهاي انساني دو دسته پايدار و ناپايدار هستند،
با توجه به شرايط زماني و مکاني دگرگون و پاسخهاي متنوع و مختلفيرا ميطلبند.
يک مکتب جامع و فراگير و فرا زماني باید به گونهاي دارايانعطاف باشد که در هر شرايط
نيازهاي جوامع انساني را برآوردهسازد .نيازهاي انساني دو دسته پايدار و ناپايدار هستند،
با توجه به شرايط زماني و مکاني دگرگون و پاسخهاي متنوع و مختلفيرا ميطلبند.
تنه��ا مکت��ب و ايدئولوژيي ميتوان��د پايدار و پا برجا بماند که گرفت��ار روزمرگي و زمان
زدگي نش��ده و بهگونهاي نگرش ،آموزهها و راهبردهاي فرا زماني و فرا مکاني داش��تهکه
گرفتار بندهاي هزار اليه زمان و مکان نگردد .اين مکتب تنها ويژگي پايداري را با خود به
همراه خواهد داشت و در طول تاريخ بشري ميتواند همگام يا پيشرو با او حرکت نموده
و انس��انها را ازآموزهها و گزارههاي خود بهرهمند س��ازد .بيگمان گردهمايي پايداريو
ت انساني و با شناخت کامل و
ناپايداري تنها از عهدهي مکتبي برميآيد که بر پايه ي فطر 
جامع از ويژگيهاي انسان و جامعهگزارهها وآموزههاي خود را ارايه دهد.
اسالم با دارا بودن دو ويژگي انعطاف و شناخت کامل و جامع ،ميانناپايداري شرايط و نا
ايستايي از سويي ،و پايداري آموزهها ،و گزارههايش از سوي ديگر اين امکان را براي بشر
ت تا بتواند ،در ش��رايط ناپايدار و نا ايستا با قوانين ،آموزهها و گزارههاي
فراهم آورده اس�� 
پايدار او را به س��وي مقصود و هدف نهايياش رهنمون س��ازد; به اين معنا که اس�لام به
عنوان يک مکتب که براي راهنماييو رس��اندن انس��ان به کمال و پاس��خگويي به همهي
نيازهاي او دارايچنان توانايي و کشش ميباشد که بتواند به اين نيازها پاسخهايمناسب
و راس��تين ارايه دهد; و مناسبات زماني ،مکاني و بالندگيجامعه و انسان را در نظر بگيرد
و گرفتار بندهاي ايس��تايي نگردد و پويايي و پايداري را در همان حال در خود گردآورد.
اين پوياييو پايداري در و نمايهاي ميتواند بر زمان و مکان ،ناپايداريها ونا ايستاييهاي
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ي وانماند و همهي شرايط را برتابد.
هر زمان و مکان چيره گردد و هرگز در پاسخ ده 
جاودانگي اسالم به عنوان يک مکتب فرا بشري که آموزهها وگزارهايش تا قيامت پايدار و
دستورکار بشر براي رسيدن به خوشبختي دو جهاني است ،تنها ازاين رو است که پويايي
و پايداريرا در خود آميخته دارد و در ادامه مسالهي وصايت و امامت تاپايان هستي اين
جهان نيز تنها از همين جا توجي ه پذير خواهد بود.
 .ش��هيد مطهري در اينب��اره ميفرمايند :ائمه اطهار عليهم الس�لام در هر زماني مصلحت
اسالمو مسلمين را در نظر ميگرفتند و چون دورهها و زمانها و مقتضيات زمان و مکان
تغيير ميکرد ،خواه و ناخواه همان طور رفتارميکردند که مصالح اس�لامي اقتضا ميکرد و
در هر زمان جبههاي مخصوص و ش��کلي ن��و از جهاد به وجود ميآمد و آنها با بصيرت
کامل آن جبههها را تشخيص ميدادند .آنچه در مکتب جعفری بررسی
می شود علم امام صادق (ع) ،جنبش علمی ایشان ،دانشگاه آن بزرگوار و شاگردان
آن حضرت و علوم تدریس ش��ده در آن دانش��گاه می باش��د و اینکه چگونه این مکتب و
جنبش علمی ش��کل گرفت؟ این اس��ت که :امام صادق (ع) با علم و درایت خویش و با
برنامه ریزی صحیح این مکتب را راه اندازی کردند و حال این مقاله با روش کتابخانه ای
تهیه شده و قصد دارد اطالعاتی از این مکتب را ارائه دهد.
در کتاب هایی چون تاریخ چهارده معصوم(ع) ،زندگانی معلم کبیر (امام صادق)  ،زندگانی
تحلیلی پیشوایان ما در مورد شخصیت علمی امام صادق (ع) ،جنبش علمی امام و عناصر
رس��تگاری جنبش وعلومی که در دانشگاه امام تدریس می شد اطالعاتی گرد آوری شده
است که به طور اجمالی در صفحات بعدی بررسی خواهد شد.
شخصيت علمي امام صادق
دربارهي شخصيت علمي امام صادق عليهالسالم شواهد فراواني وجود دارد .به نظر شيعه،
نصب ايش��ان به مق��ام امامت از جانب خداون��د متعال بوده و اين بدان معناس��ت که آن
حض��رت داراي ش��رايط الزم براي احراز اين منص��ب بودهاند .امام عليهالس�لام در ميان
اهلس��نت از نظر روايت حديث ،فقاهت و افتا از موقعيت شامخي برخوردارند .مالک بن
انس از جمله کس��اني اس��ت که مدتي در محضر امام صادق عليهالسالم شاگردي کرده و
دربارهي شخصيت علمي و اخالقي آن حضرت حرفها دارد .از جمله اينکه ميگويد:
مدتي خدمت جعفر بن محمد عليهالس�لام مش��رف ميشدم .آن حضرت اهل مزاح بود و
همواره تبسم ماليمي بر لب داشت .هنگامي که در محضر ايشان نامي از رسول خدا صلي
اهلل عليه و آله و سلم به ميان ميآمد ،رنگش به سبزي و سپس به زردي ميگراييد.
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در مدتي که به خانهي آن جناب رفت و آمد داشتم ،او را خارج از سه حال نديدم :يا نماز
ميخواند يا روزه بود يا به قرائت قرآن اش��تغال داش��ت .هرگز بدون وضو از رسول خدا
صلي اهلل عليه و آله و س��لم حديث نقل نميکردند و سخن گزافي نميگفتند .ايشان از آن
ي اس��ت که ترس از خدا سراس��ر وجودش را فرا گرفته بود .هرگز به
دس��ته علماي زاهد 
خدمت وي ش��رفياب نش��دم ،جز آنکه زيراندازش را از زير پاي خود برداشته و زير پاي
من ميگذاش��ت(حیات فکری و سیاسی امامان شیعه به نقل از مناقب ،ص ( . )41مولوی
نیا)1385 ،
ابنحجر هيتمي مينويسد:
به قدري علوم از او نقل شده که زبانزد مردم گشته و آوازهي آن همه جا پخش شده است
و بزرگترين پيش��وايان فقه و حديث همچون يحيي بن س��عيد ،ابنجريح ،مالک ،س��فيان
ثوري ،ابوحنيفه و ايوب سجس��تاني از وي نقل رواي��ت کردهاند( الصواعق المحرقه ،ص
.)201
ابوموس��ي جابر بن حيان طرطوسي شاگرد او بود .جابر کتابي شامل هزار ورق تأليف کرد
که تعليمات امام جعفر صادق عليهالسالم را دربر داشت و حاوي پانصد رساله بود(وفیات
االعیان ،جلد  ،1ص ،327به نقل از سیره ی پیشوایان).
ابوزهره ،عالم سني در اين باره مينويسد:
«دان��ش آن حضرت منحصر به حديث و فقه اس�لامي نبود ،بلک��ه علم کالم هم تدريس
مينمود».
شمار راوياني که از امام عليهالسالم نقل حديث کردهاند ،بسيار زياد است و در ميان آنان،
بسياري از شخصيتهاي مهم اهل سنت قرار دارند.
علم حضرت صادق
راجع به علم امام صادق از زبان ايشان چند جمله نقل ميکنيم:
 - 1عالء بن س��بابه ميگويد ،امام صادق فرمودند« :من آگاهم از آنچه در آسمانها و زمين
اس��ت و آنچه در بهشت و جهنم اس��ت ،و من آگاهم به گذشته و به آينده تا روز قيامت.
س��پس ادامه دادند :اين علم را از قرآن ميدانم ،به قرآن تس��لط دارم ،چون تس��لط بر کف
دس��تم .خداوند متعال در قرآن فرموده اس��ت که :قرآن بيان کنندهي همه چيز است(».ابن
شهر آشوب ،جلد ،4ص. )249
 - 2بکير بن اعين ميگويد« :امام صادق فرمودند :من آگاهم به آنچه در آس��مانها و زمين
است و آنچه در دنيا و آخرت است
چون ديدند که اين کالم پيش بعضي س��نگين آمد ،فرمودند :بکير! من اين علم را از قرآن
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ميدانم؛ زيرا در قرآن اس��ت و نزلنا عليک الکتاب تبيانا لکل ش��يء( ».نحل ،89/به نقل از
مناقب ابن شهر آشوب ،ص. .)250
 - 3صفوان بن عيس��ي ميگويد« :امام صادق فرمود :م��ن علم اولين و آخرين را ميدانم،
ميدانم آنچه در صلب پدرها و رحم مادرها است( ».ابن آشوب ،ص.)250
عظمت علمي امام صادق
در باب عظمت علمي امام صادق عليهالس�لام شواهد فراواني وجود دارد و اين معنا مورد
قبول دانش��مندان تشيع و تس��نن است .فقها و دانشمندان بزرگ در برابر عظمت علمي آن
حضرت سر تعظيم فرود ميآوردند و برتري علمي او را ميستودند.
«ابوحنيفه» ،پيش��واي مش��هور فرقهي حنفي ،ميگفت :من دانش��مندتر از جعفر بن محمد
نديدهام( .ذهبی ،ج ،1ص. )166
با اش��اره به امام صادق عليهالسالم گفت :دانش��مندترين مردم ،آگاهترين آنها به اختالف
مردم در فتاوا و مسائل فقهي است( .به نقل از مجلسی 1395 ،ه .ق ،ج،47ص. )217
«مالک» ،پيش��واي فرقهي مالکي ميگفت :مدتي نزد جعفر بن محمد رفت و آمد ميکردم،
او را همواره در يکي از س��ه حالت ديدم :يا نماز ميخواند يا روزه بود و يا قرآن تالوت
ميکرد ،و هرگز او را نديدم که بدون وضو حديث نقل کند( .ابن حجر العسقالنی1404 ،
ه.ق  ،ج،1ص )88در علم و عبادت و پرهيزگاري ،برتر از جعفر بن محمد ،هيچ چشمي
نديده و هيچ گوش��ي نش��نيده و به قلب هيچ بشري خطور نکرده است (حیدر ،اسد ،ج،1
ص. )53
ش��يخ «مفيد» مينويس��د :به قدري علوم از آن حضرت نقل ش��ده که زبانزد مردم گشته و
آوازهي آن همهجا پخش ش��ده اس��ت و از هيچ يک از افراد خاندان او ،به اندازهي او علم
و دانش نقل نشده است (االرشاد ،ص. )270
«ابنحجر هيثمي» مينويسد :به قدري علوم از او نقل شده که زبانزد مردم گشته و آوازهي
آن ،همه جا پخش شده است و بزرگترين پيشوايان (فقه و حديث) مانند :يحيي بن سعيد،
ابنجريح ،مالک ،س��فيان ثوري ،س��فيان بن عيينه ،ابوحنيفه ،شعبه و ايوب سجستاني از او
نقل روايت کردهاند(0السواعق المحرقه 1385 ،ه .ق ،ص 201؛ سیره پیشوایان ،ص.) 350
گفتار نوابغ جهان در رابطه با عظمت علمي امام صادق (علیه السالم)
 منصور دوانيقي ميگويد :جعفر بن محمد از جمله کس��اني اس��ت که خدا دربارهي اوگفته است (ثم اورثنا الکتاب الذين اصطفيتاه من عبادتا؛ سپس ما کتاب را به دست کساني
رس��انديم که از بندگان برگزيده ما بودند( ».الفرقان )22/و در هر اهلبيتي محدثي وجود
دارد و محدث ما جعفر بن محمد است.
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 کمالالدين محمد بن طلحه ش��افعي ميگويد جعفر بن محمد از بزرگان علما اهلبيتاس��ت .داراي علوم بيحد و عبادات فراوان و صاحب اوراد و زهد آش��کار بوده .بيش��تر
وقت قرآن ميخواند و در معاني آن تتبع ميکرد و از درياي معاني قرآن جواهرات زيادي
استخراج ميکرد و از عجايب قرآن نتيجهگيري مينمود .اوقات خود را طوري تقسيم کرده
ب��ود که افکارش و ک��ردارش و طهارت افعال گواهي ميداد که او از ذريه پيغمبر و فرزند
رسالت است.
 ابونعي��م ميگويد «جعفر بن محمد االمام الناطق ذوالرنام(البحرین :قاری قرآن دلنش��ین)السابق ابوعبداهلل جعفر بن محمد الصادق که اکثر اوقات وي بر عبادت و خضوع مشغول
و عزلت و خشوع را مواظب و از طلب رياست و اجتماع برکنار بود.
جنبش علمي
اختالفات سياسي بين امويان و عباسيان و تقسيم شدن اسالم به فرقههاي مختلف و ظهور
عقايد مادي و نفوذ فلس��فهي يونان در کش��ورهاي اس�لامي ،موجب پيدايش يک نهضت
علمي گرديد .نهضتي که پايههاي آن بر حقايق مس��لم استوار بود .چنين نهضتي الزم بود،
تا هم حقايق ديني را از ميان خرافات و موهومات و احاديث جعلي بيرون کشد و هم در
برابر زنديقها و ماديها با نيروي منطق و قدرت استدالل مقاومت کند و آراء سست آنها
را ،محکوم س��ازد .به وجود آمدن چنين نهضت علمي در محيط آشفته و تاريک آن عصر،
کار هر کسي نبود ،فقط کسي شايستهي اين مقام بزرگ بود که مأموريت الهي داشته باشد
و از جانب خداوند پشتيباني شود ،تا بتواند به نيروي الهام و پاکي نفس و تقوا وجود خود
را به مبدأ غيب ارتباط دهد ،حقايق علمي را از درياي بيکران علم الهي بدست آورد ،و در
دسترس استفادهي گوهر شناسان حقيقت قرار دهد.
تنها وجود گرامي حضرت صادق (ع) ميتوانست چنين مقامي داشته باشد.
زمان امام صادق (ع) در حقيقت عصر طاليي دانش و ترويج احکام و تربيت شاگرداني بود
امام صادق (ع) مسائل فقهي و علمي و کالمي را که پراکنده بود به صورت منظم درآورد،
و در هر رشته از علوم و فنون شاگردان زيادي تربيت فرمود( .احمدی بیرجندی)1386 ،
تجمع متفکرين اسالمي جهان در مدينه
از اوايل زمان س��لطنت بنيعباس تحصيل و تدريس علوم گوناگون مخصوصا علم فقه در
ميان مس��لمين رواج يافت .س�لاطين عباس��ي به علت اين که خود را حامي اسالم معرفي
مينمودند براي استحکام بخشيدن به قدرت و پايههاي ظلم و فساد خويش از اين جنبش
علمي استقبال شاياني کردند.
مدينه منوره نيز بعد از رسولاهلل مقر اصحاب و مرکز علوم اسالمي بود و مردم (متفکرين
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و علما) در مسايل اسالمي از تمام کشورهاي مسلمان به شهر مدينه روي ميآوردند؛ زيرا
اين شهر از زمان هجرت رسول اکرم صلي اهلل عليه و آله و سلم مرکز علم و محل اقامت
اصحاب و تابعين بود و در آن انقالبهاي پيدرپي بروز مينمود .
عناصر رستگاري جنبش
پيش از آن که در روشهاي عملي امام (ع) سخن بگوئيم ميخواهيم علل پيروزي و نجات
جنبش او را بشناس��يم و ش��رايطي را که در عصر او پا گرفته بود بدانيم .جنبش امام (ع)
در برنامهريزي و هدف نهائي بر دو حقيقت که اينک ش��رح ميدهيم اس��توار بود :نخست:
بني��اد افکندن پايگاههاي مردمي و تمرکز دادن بناي داخلي آن و نظارت در حدود رابطهي
مخصوص ايش��ان و پيروان او چندان که بتواند آن را پايگاه مرکزي قرار دهد و از خالل
آن ،پايگاه مزبور را تا داخل صفوف امت ادامه بخشد و آن را در پيرامون آن و در آن زمينه
انتش��ار دهد و به عنوان تحقق بخشيدن به بزرگترين هدف که امام (ع) به ظاهر آن عمل
ميک��رد ،در مجراي افکار تأثير بگذارد ( مجله ی نجف ،به نقل از عدنان البکاء) .دوم :به
دس��ت آوردن اطمينان و اعتماد امت به جنبش او (ع) «پس دعوت  -هر دعوتي که باش��د
 تا وقتي طرفدار نيازها و خواس��تههاي تودهي مردم نباش��د و آرزوهاي آنان را بيان نکندالمحاله گذرگاه آن شکست است».
اگر دعوت ،تعبيري از آرزوها و اميدهاي ملت نباشد بيترديد به شکست منتهي ميگردد.
از طرف ديگر ،در پي دعوتي رفتن ،هر چند هدف بزرگ و واالئي باش��د ،راهي به توفيق
ندارد مگر اين که از سوي مردم پشتيباني شود و معلوم آيد که مردم در پي آنند و پيروزش
ميگردانند.
.
بر اساس اين دو حقيقت ،امام (ع) به دو شکل فعاليت مبادرت فرمود:
اول :فعاليتهاي جنبش��ي .و منظ��ور ما از آن ،رابطههاي هماهنگ ب��ا قواي امت  -قواي
خارجي  -است و اين معني در دو زمينه قابل عمل بود.
الف :توجيه کردن عواطف امت با برنامهي اهل بيت.
ب :کوشيدن به اين منظور که به ملت ،قدرت معنوي داده شود تا از نظر آگاهي به سطحي
برسد که هدف اسالم ايجاب ميکند.
دوم :کارهاي زيربنائي که شامل پايگاههاي مردمي و گوناگون و آگاه بود که مسئوليتهاي
آن پايگاهه��ا را ب��ر عهده گيرد و با امام در زمينهه��اي نظارت و عمل منظم و اجراء رابطه
داش��ته باش��د« .بر اين پايه ،برخي از نصوص مروي از امام (ع) در باب تعليم و آموزش
روشه��اي خود ب��راي مردمي که امام بر آنها نظارت داش��ت عملي ميگردد .روشهاي
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مزبور نسبت به وضع شيعيان و مشکالتي که با آن روبرو بودند و اوضاع اجتماعيشان را
محدود ميکرد ،گوناگون بود».
از اين روي نميتوان کارهاي امام را از امور جنبشي و زيربنائي يا سازماندهي او در داخل
پايگاههاي مردمي يا گروههائي که با او ارتباط داشتند جدا کرد(.ادیب)1361 ،
زمینه های مناسب برای تشکیالت و سازماندهی مکتب جعفری
زمان طوالنی امامت امام صادق علیه الس�لام که  35س��ال بود و این فرصتی کافی برایط��رح یک برنامه در مکتب تربیت��ی و تعلیم آن بود که برای ائمه قبل از امام صادق نه این
فرصت و نه این زمان و نه این شرایط دست داد.
نهضت فکری و جنبش علمی و حرکت میلی به علم و دانش بود که از طرف ملل مغلوبهو ممالک مفتوحه و کش��ورهای مجاور این فکر خود به خود ناگزیر به وجود آمد که باید
با داشتن کشور پهناوری علم و فرهنگ پهناوری داشت.
کش��مکش های دامنه دار طرفداران اموی و عباسی بود که تحول سیاسی را به دست آنها سپرد و خود به
کار ثبت علم و پرورش پرداخت و آن ها در یک صف با هم به جنگ و جدال و مناقش��ه
و مبارزه مشغول بودند .آرامش و آسایش برای امام صادق روی داد و در این مدت به بیان
حقایق علمی پرداخت و علومی که در اسالم سابقه نداشت و قبل از اسالم هم این شرایط
جامعیت را با این فواید و نتایج مطلوبه نداشت تدریس فرمود و همه ضبط شد و نقل شد
و دس��ت به دس��ت تا ش��رق و غرب حدود و ثغور آن روز اسالم رفت و بعد هم ممالک
دیگر گرفتند و سرمایه ی تمدن و ترقی خود قرار دادند.
چرا امام جعفرصادق مکتب جعفري را گشود؟
اسالم که تحت سيطره قرآن در  23سال تعليم شد و شخص رسولاهلل صلي اهلل عليه و آله
و س��لم تمام آن آيات را با علل و احکام به مس��لمين تعليم فرموده و خود را مدينه علم و
علي را باب آن معرفي کرد تا مشکالت بعدي هم به وسيله ائمه معصومين که اسامي آنها
در لوح محفوظ بود بر مردم عرضه ش��ود و تا آخرين حکم که ابالغ واليت و خالفت و
وصايت علي بن ابيطالب عليهالس�لام بود در غدير خم در حضور  80تا  180هزار نفر به
مردم رسانيد و  81روز بعد هم از جهان رحلت کرد.
جاهطلبان خط سير مسلمين را به جعل چند حديث و ايجاد سقيفه عوض کرده و انحرافي
در راه آنها به وجود آوردند که اين اولين اختالف مسلمين شد پس از آن درباره مستحقين
و موديان خمس و زکوة ترديد و اختالف کردند فيء و صدقات و خمس را به صاحبانش
ندادند اين دومين اختالف بود سپس در  26مورد ديگر از اصول و فروع که بارزترين آنها
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ع��دل و معاد و امامت در اصول بود که دومي گفت متعتان محللتان في زمن رس��ولاهلل و
انا احرمهما و اعاقب عليهما پيش آمد و اس��باب ش��د اختالف گرديد تا کم کم بحث روي
جبر و اختيار و قضا و قدر و مراتب توحيد پيش آمد و شبهاتي القاء گرديد و به طور کلي
رفع نش��د زيرا به اهل علم و راس��خين في العلم و کس��اني که از مدينه علم نبوت سيراب
بودند فرصت نميدادند که به نش��ر افکار و هدايت انديشه و پرورش صحيح فکر بپردازد
و حقايق را تعليم کند با آنکه مکرر منادي س��لوني قبل ان تفقدوني خود را مهياي پرسش
ميکرد مش��کالت جنگ و زندگي مردم را منحرف ساخته بود چون دوره خالفت به امام
حسن مجتبي عليهالسالم رسيد و ميدان دست بنياميه افتاد که ديگر رنگ خالفت اسالمي
به کلي مبدل به رنگ س��لطنت عرب اموي طبق آئين قياصره روم گرديد تا پس از معاويه
صحبت از مهدويت محمد حنفيه و کيسانيه و جبريه و مفوضه و صوفيه پيدا شد روزافزون
عقايد در ميان خوارج ش��دت يافت اولين امارت ش��يعه به دست مختار بن ابيعبيده ثقفي
و پس از آن عقيده به خلق قرآن و راه يافتن فلس��فه يوناني و رومي و هندي و ايراني در
اسالم کار را بر مردم دشوار کرد و ميدان افکار وسيع نمود و هر دسته براي خود عقيدهاي
پيش گرفته تا باب رأي و قياس گش��وده ش��د و ايجاد فرق و ملل و نجل موجب تش��تت
آراء و تزلزل افکار و عقيده مسلمين گرديد و همه اين جهات و صدها جهت ديگر که در
ضمن بيان مطالب
مکش��وف خواهد شد حضرت امام جعفر بن محمدالصادق (ع) را بر آن داشت که به اين
مباحث س��خيف و سس��ت پايه خاتمه داده و اصول علم و فضيلت را در سايه قرآن تعليم
فرمايد.
اساس مکتب جعفري
اساس مکتب جعفري را ميتوان با اين چهار رکن خالصه و معرفي کرد که حقيقت فلسفه
و علم و فضيلت را تشکيل ميدهد:
اول  -معرفت حقايق موجودات که تعريف فلسفه است.
دوم  -اعتقاد و آراء صحيح و رأي صائب و فکر ثاقب که نتيجه فلسفه است.
س��وم  -تحلي به اخالق جميله و سجاياي فاضله اس��ت که از آن به حکمت عملي تعبير
شده.
چهارم  -افعال و اعمال زکيه و مهذب اس��ت که مولود آن عمل و فلس��فه و دانش باشد و
اين اس��اس را امام شش��م از قرآن مجيد استنتاج و اس��تفاده فرموده مباني جعفري را براي
معرفت به حقايق و عقيده درس��ت و فکر مس��تقيم و اخالق فاضله و اعمال زکيه گش��ود
چنانچه قرآن ميفرمايد:
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س��نريهم آياتنا في االفاق و في انفس��هم حتي يتبين لهم انه الحق اولم يکف بربک انه علي
کل شيء شهيد.
الاکراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
چرا به مذهب جعفري شهرت گرفت؟
دين و مذهب اس�لام يکي اس��ت و ائمه معصومين هم يک راه رفتهاند و براي يک هدف
ت�لاش نمودهاند با اين حال چرا اختصاص به مذهب جعفري ش��د؟! با يک مقدمه کوتاه
بيان ميشود:
ابونعيم اصفهاني که در قرن پنجم ميزيسته درباره امام صادق عليهالسالم مينويسد:
االمام الناطق ذوالزمام السابق
ابوعبداهلل جعفر بن محمدالصادق اين لقبي که اين مرد دانش��مند داده نماينده يک سلس��له
معاني است قابل توجه که ميتوان از آن استفاده کرد امام صادق عليهالسالم به نام مؤسس
مذهبي ش��ناخته ش��ده در حالي که مذهب اماميه همان مذهب اس�لام است که همه ائمه
دوازده گانه در راه اعالء کلمه آن س��عي بليغ نمودهاند  -اول و آخر آنها همه در نشر دين
بذل همت کرده و جانفشاني و فداکاري نشان دادهاند.
ابنحافظ ميگويد :امام صادق عليهالس�لام در سه صفت مبرز بود و سه خصوصيت کامل
داشت که ديگري فاقد آن است.
 -1الصادق اين يکي از القابي است که شهرت امام ششم بدان است و اسم نماينده مسمي
است و در آن ترديدي نيست.
 -2الناطق که اين صفت از مختصات امام اس��ت و کمتر کس��ي ميتواند نطاق و ناطق به
معني اخص باش��د  -اين صفت بين همه ائمه به امام شش��م اختصاص يافته زيرا مکتب
جعفري مبتني بر اين پايه اس��ت و اس��باب نطق و خطابه براي او فراهم شد  -اين ميراثي
بوده از جدش اميرالمؤمنين عليهالس�لام که به او رسيد و از بارزترين صفات انساني است
که خداوند به اين حجت خود عنايت فرموده.
اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب عليهالس�لام در علوم سرآمد دانشمندان بشري است در افق
علم و دانش کسي را نميتوان برتر و باالتر از علي عليهالسالم شناخت .
س��ينهي علي مخزن علم الهي بود و از او به س��بطين رس��يد از او دس��ت به دست با امام
جعفرصادق عليهالسالم منتقل شد و از علم او بود که دنيا به دانش و بينش رسيد.
انتشار مذهب جعفری در جهان
شکی نیست که مکتب جعفری صد درصد همان مذهب حقیقی اسالم است که از پیغمبر
(ص) به امیر المومنین(ع) و از او به امام حس��ن و امام حس��ین و از او به امام س��جاد و
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امام محمد باقر رس��ید .و در عصر حضرت صادق انبس��اط کامل پیدا کرد و به نام مذهب
جعفری شهرت یافت و مذهب جعفری همچنان در عالم از حجاز ،شام ،آفریقا ،مصر ،هند،
قطر ،افغان ،آمریکا ،چین ،روسیه ،عراق ،ایران ،ترکیه و  ...از گذشته ی ایام همچنان ادامه
دارد و ش��رح آن در کتاب جهان اس�لام و اسالم در جهان آمده است .که چگونه اسالم به
این کش��ورها و.ارد ش��د و تطورات تاریخی و تحوالت گوناگونی پیدا کرد و شواهد زنده
ی آن چگونه و در چه شرایطی است.
دانشگاه بزرگ جعفري
امام صادق عليهالسالم با توجه به فرصت مناسب سياسي که بوجود آمده بود ،و با مالحظه
نياز شديد جامعه و آمادگي زمينهي اجتماعي ،دنبالهي نهضت علمي و فرهنگي پدرش امام
باقر عليهالس�لام را گرفت و حوزهي وس��يع علمي و دانشگاه بزرگي به وجود آورد و در
رشتههاي مختلف علوم عقلي و نقلي آن روز ،شاگردان بزرگ و برجستهاي همچون :هشام
بن حکم ،محمد بن مسلم ،ابان بن تغلب ،هشام بن سالم ،مؤمن طاق ،مفضل بن عمر ،جابر
بن حيان و ...تربيت کرد که تعداد آنها را بالغ بر چهار هزار نفر نوشتهاند.
(شیخ مفید ،ج ،1ص. )69
ه��ر يک از اين ش��اگردان ش��خصيتهاي بزرگ علم��ي و چهرههاي درخش��اني بودند که
خدمات بزرگي انجام دادند .گروهي از آنان داراي آثار علمي و ش��اگردان متعددي بودند.
به عنوان نمونه «هش��ام بن حکم» س��ي و يک جلد کتاب ( صفایی 1359 ،ه .ش ،ص19؛
نیش��ابوری 1406ه.ق،ص329؛ طبرس��ی ،ص )284نوش��ته و «جابر بن حيان» نيز بيش از
دويس��ت جلد کتاب (ابن ندیم ،ص  )512در زمينهي علوم گوناگون بخصوص رشتههاي
عقلي و طبيعي و ش��يمي (که آن روز کيميا ناميده ميش��د) تصنيف کرده بود که به همين
خاطر ،به عنوان پدر علم ش��يمي مش��هور شده اس��ت .کتابهاي جابر بن حيان به زبانهاي
گوناگون اروپايي در قرون وس��طي ترجمه گرديد و نويس��ندگان تاريخ علوم همگي از او
به عظمت ياد ميکند.
اولين دانشگاه اسالمي در قرن دوم
از اواي��ل قرن دوم هجري در مدينه طيبه يک مکتبي گش��ايش يافت که تعليم و تربيت به
هم مقرون و چون داراي فنون مختلفه و به س��بک کالسيکي بود بايد آن را اولين دانشگاه
اسالمي ناميد.
ما در جاي خود گفتهايم که در اسالم مدرسه و مسجد از هم تفکيک نبوده و علم و دين به
هم آميخته و تلفيق يافته غير قابل انفکاک و تجزيه بود .امام جعفرصادق عليهالسالم دنباله
کار پدر را گرفت و در تعاقب بيس��ت س��ال مکتب باقري سي و پنج سال مکتب جعفري
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را گشود.
مدرس��ه جعفري يک مخزن و منبع علمي و يک کانون ثروت و مکنت دانش و بينش بود
که افراد بزرگ و دانشمندان سترک و کثيري را به سوي خود جلب کرد.
دانشگاه امام صادق پايگاه حقيقي اسالم
دانش��گاه امام جعفرصادق عليهالس�لام که پايگاه حقيقي اسالم بود که سبب شد حضرت
در جهان به نام رييس مذهب ش��يعه (يعني مذهب آل محمد صلي اهلل عليه و آله و س��لم)
ش��ناخته شود در آن عصر پرآشوب مبارزه امام جعفرصادق عليهالسالم با تأسيس مکتب و
تشکيل حوزه تدريس و تعليم شاگردان در رديف قيام عاشوراي حسيني به شمار ميآمد؛
زي��را که حضرت در رش��تههاي گوناگون افکار عمومي را بي��دار کرد و در نتيجه بينش و
رهب��ري او بود که مغزهاي متفکر در اثر علم و دانش وي به س��وي خاندان امامت رغبت
وافري پيدا نمودند و علم جعفری الهام از علم ربوبیت و اسرار الهی است.
شيعيان بر اين عقيده هستند که هر امامي داراي تمام علوم است و در مورد امام جعفرصادق
عليهالسالم نيز صدق ميکند ،چنان که ميگويند او با لغات مختلف جهان آشنا بوده است.
وسعت دانشگاه امام صادق
امام صادق عليهالس�لام با تمام جريانهاي فکري و عقيدتي آن روز برخورد کرد و موضع
اسالم و تشيع را در برابر آنها روشن ساخته برتري بينش اسالم را ثابت نمود.
ش��اگردان دانش��گاه امام صادق عليهالسالم منحصر به ش��يعيان نبود ،بلکه از پيروان خلفاء
نيز از مکتب آن حضرت برخوردار ميش��دند .پيش��وايان مش��هور اهل سنت ،بالواسطه يا
باواسطه ،شاگرد امام بودهاند.
در رأس پيش��وايان« ،ابوحنيفه» قرار دارد که دو س��ال ش��اگرد امام بوده است و ميگويد:
«لوال الس��نتان لهلک نعمان»؛ اگر آن دو سال نبود« ،نعمان» هالک ميشد( .حیدر ،اسد ،ج
،1ص. )70
ش��اگردان امام از نقاط مختلف همچون کوفه ،بصره ،واس��ط ،حجاز و امثال اينها و نيز از
قبائل گوناگون مانند :بنياس��د ،مخارق ،طي ،س��ليم ،غطفان ،ازد ،خزاعه ،خثعم ،مخزوم،
بنيضي��ه ،قري��ش بويژه بنيحارث بن عبدالمطلب و بنيالحس��ن بودند ک��ه به مکتب آن
حضرت ميپيوستند (حیدر ،اسد،ص. )38
در وس��عت دانشگاه امام همين قدر بس که «حسن بن علي بن زياد وشاء» که از شاگردان
امام رضا عليهالسالم و از محدثان بزرگ بوده (و طبعا سالها پس از امام صادق عليهالسالم
زندگي ميکرده) ،ميگفت :در مس��جد کوفه نهصد نفر اس��تاد حديث مش��اهده کردم که
همگي از جعفر بن محمد حديث نقل ميکردند(.نجاشی ،ص. )39
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به گفتهي «ابنحجر عس��قالني» فقها و محدثاني همچون :ش��عبه ،سفيان ،ثوري ،سفيان بن
عيينه ،مالک ،ابنجريح ،ابوحنيفه ،پس��ر وي موس��ي ،وهيب بن خالد ،قطان ،ابوعاصم ،و
گ��روه انبوه ديگر ،از آن حضرت حديث نقل کردهاند( .تهذیب التهذیب  1404،ه.ق ،ج،1
ص.)88
«يافعي» مينويس��د :او س��خنان نفيسي در علم توحيد و رش��تههاي ديگر دارد .شاگرد او،
«جابر بن حيان» ،کتابي شامل هزار ورق که پانصد رساله را دربر داشت ،تأليف کرد( .مرآه
الجنان ،بیروت ،ج ،2ص. )304
امام صادق عليهالس�لام هر يک از ش��اگردان خود را در رش��تهاي که با ذوق و قريحهي
او س��ازگار بود ،تش��ويق و تعليم مينمود و در نتيجه ،هر کدام از آنها در يک يا دو رشته
از عل��وم مانند :حديث ،تفس��ير ،عل��م کالم ،و امثال اينها تخصص پيدا ميکردند 0س��یره
پیشوایان ،ص (. )356مظاهری)1385 ،
کالس اول يا مرحله نخستين مدرسه جعفري
حضرت امام حعفر صادق عليهالس�لام براي رس��اندن معاني از حروف و الفاظ و کلمات
شروع فرمود چه اين کلمات نماينده معاني است و حروف و الفاظ واسطه انتقال احساسات
و ادراکات است .آموزنده
مدرسه جعفري از حروف و کلمات شروع کرد تا معاني و احساساترا به مردم تعليم دهد
و اين آغاز ادب و آداب و ادبيات است.
از ط��رف ديگ��ر در مرحله و کالس باالتر از اعداد ش��روع کرد تا حاصل جمع و تفريق و
ضرب و تقس��يم و جذر و کعب و جبر و مثلثات را بياموزد و آن را مقدمه رياضيات قرار
داد و علوم رياضي و فلکي را به مسلمين آموخت.
از جانب ديگر در مرحله و کالس رشته ديگر اعداد و حروف را با هم به مقايسه و مقابله
ق��رار داده تبديل عدد به حروف و تبديل حروف به اعداد و تعيين جداول و اعمال اصلي
حس��اب و جبر را آموخت تا از علوم غريبه و رمل و جفر و طلس��مات و اوفاق و اقس��ام
حروف «که در جلد دوم گفتيم» تعليم فرموده و علوم مختلفه غريبه رياضي را تعليم فرمود.
و با اين مقدمات ابتدائي در کش��ف علوم طبيعي و طب از راه گياهشناسي و جانورشناسي
پرداخت و در فلزات و اجس��ام و عناصر راهنمائي فرموده و امکان تبديل جسم به نيرو را
و فلز به فلز ديگري را آموخت و همه علوم را بدين روش تعليم فرموده است.
طريقه تدريس امام صادق
در مس��جد پس از نماز امام عليهالس�لام رو به مردم ميکرد و با حلقه درس طوري بود که
صدر و ذيل نداش��ت و امام عليهالس�لام احتياجات روز مردم را که يک يک ميپرسيدند
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ب��ه آنها ميآموخت و ميفرمود بپرس��يد هرچه ميخواهيد هر ف��ردي از افراد به مقتضاي
نياز روحي و معنوي خود يا بر حس��ب احتياجات محيط و زندگي و احکام دين مس��ائلي
ميپرسيد و امام عليهالسالم به او پاسخ ميداد و سايرين هم ميشنيدند و لذا علوم مکتب
جعفري سبک کالسي نداشت که هر يک از شاگردان مخصوص رياضي  -طبيعي  -کالمي
انحصارا آن بحث را نقل کنند بلکه يک س��ئوال که ميش��د همه اصحاب آن را به صورت
روايت نقل ميکردند نهايت هر کس ذوق و س��ليقهاش در هر رش��ته بيشتر و قويتر بود
و ش��م رياضي يا طبيعي يا فقهي و يا فلسفي داشت درباره آن علم مسائل و دقايقي بيشتر
ميپرسيد و روي آن مسائل بحث ميکرد.
حس��ي ب��ود و نتيجه تمام آموزش و پ��رورش امام صادق را مکارم اخالق بود که س��طح
تهذي��ب نف��س را باال ميبرد و در يک محيطي آرام و مملو از محبت و دوس��تي و صفا و
وفاداري صورت ميگرفت.
عم��رو بن ابيمق��دام ميگويد ابوعبداهلل (ع) قبل از هر دس ما را به صداقت و راس��تي و
فضيل��ت ميخواند و هر روز قبل از درس مق��داري نصيحت به ما ميفرمود و به ايمان و
اخالق توصيه ميکرد آنگاه ش��روع به تدريس ميفرمود مسائل مطروحه را بيان و تشريح
ميکرد.
ش��اگردان ديگر نقل کردهاند که امام صادق عليهالس�لام قبل از درس درباره لزوم تحصيل
علم و س��عادت و کس��ب فضيلت و تحکيم مباني ايمان و امانت بس��يار تأکيد در مکارم
اخالقي و مراقبت کامل در کسب علم و دين ميفرمود (.عماد زاده ،1362 ،ج)2
شاگردان امام صادق
 ابان بن ثعلب اهل کوفه و ش��خص جليلالقدري بود که در علم قرائت و تفس��ير و علمفقه و حديث و لغت و نحو استادترين کسان زمان خود بود .کتاب تفسير غرائب القرآن و
کتاب فضايل و کتاب احواالت صفين و کتابهاي ديگر را نيز تأليف کرده است .به خدمت
حضرت امام زينالعابدين و حضرت امام باقر و حضرت امام صادق عليهالس�لام رس��يده
است و سي هزار حديث از حضرت صادق عليهالسالم حفظ داشت .از جمله سخنان وي
اين بود که ميگفت مقام فضلي هر شخص با پيروي اميرالمؤمنين شناخته ميشود.
 ابوحمزه ثمالي نام ش��ريفش ثابت بن دينار ميباش��د .از ب��زرگان جليلالقدر و از زهادو مش��ايخ کوف��ه که حض��رت رضا عليهالس�لام در حق او گفت ابوحم��زه در زمان خود
مانند س��لمان فارسي اس��ت .خدمت امام چهارم رسيد و امام زينالعابدين و حضرت امام
باق��ر و حض��رت جعفر ب��ن محمد و زماني از حضرت موس��ي بن جعف��ر را درک کرده
است .ابوحمزه گاهي به زيارت قبر حضرت اميرالمؤمنين عليهالسالم ميرسيد در کنار قبر
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حضرت مينشست فقهاي شيعه خدمتش ميرسيدند و اخذ حديث ميکردند.
 حمران بن اعين از اصحاب خاص حضرت باقر عليهالسالم و حضرت صادق عليهالسالماس��ت که حمران پيوسته با اصحاب از علوم آل محمد بحث ميکرد .پسران حمران حمزه
و محمد و عقبه آنها نيز از اهل علم بودهاند.
 زراره بن اعين است که شکوه قدرت علمي وي بيش از آن ميباشد که قابل ذکر باشد.خاندان اعين از شريفترين خاندانهاي اهل علم بوده چنانکه اغلب آنها اهل حديث و فقه
و کالم بودهاند.
 هش��ام بن محمد بن سائب الکلبي عالم مشهور به فضل عارف نساب و از علماي شيعهمذهب اس��ت .ميگويند به بيماري ش��ديدي مبتال گرديد به حدي که تمام دانش خود را
فراموش کرد به خدمت امام صادق عليهالس�لام مش��رف ش��ده پس حضرت کاسه بر وي
نوش��اند .وقتي که کاس��ه را نوش��يدم و از برکت دعاي امام عليهالسالم تمام دانش خود را
بازيافتم .حضرت صادق عليهالس�لام بر وي عنايت خاصي داش��تند و او کتابهاي بسيار در
فن��ون مختلف جمعآوري کرده اس��ت پدرش محمد کلبي صاحب تفس��ير و از اصحاب
بزرگوار حضرت باقر عليهالسالم است.
 يونس بن ظبيان از بزرگان اصحاب حضرت است .ميگويند حضرت صادق عليهالسالمدر حق وي دعا
کرده و گفته اس��ت« :رحمة اهلل» خدا در بهش��ت براي او خان��هي مخصوصي بنا نموده و
قس��م به پروردگار که او در نقل اخبار مورد اطمينان اس��ت .نقل کردهاند حضرت صادق
عليهالسالم زيارت حضرت حسين عليهالسالم به وي تعليم داد و همچنين دعاي معروفي
که در نجف خوانده ميشود و دعاي دفع درد چشم را نيز از حضرت تعليم يافت .اخباري
در مذمت وي نقل شده که همه آنها قابل تأويل است.
 محمد بن علي نعمان کوفي معروف به مؤمن طاق و يکي از متکلمين و دانشمندان بزرگوارميباشد که چند کتاب در فنون مختلف جمعآوري کرده است .مناظرات متعددي با علماي
مذاه��ب مختلف انجام داده مخصوصا چندين بار با ابوحنيف��ه مناظره کرده و او را مغلوب
نموده است .در معارف الهي به بحر مواج و در فقه و کالم و حديث و شعر ماهر بود و در
حاضر جوابي نظيري نداشت .از سوارکاران پيشرو علم کالم و از جمله رزمندگاني است که
در ترويج مذهب شيعه بينظير بود و در نشر حقيقت اهل سنت پيغمبر صلي اهلل عليه و آله
و سلم و ساير اهداف مقدس به قدري قوي دل بود که بر حکومت جابر زمان هرگز خاضع
نشد و در مقابل آن اذيتها و شکنجههاي بسيار متحمل گشت(.عماد زاده ،1362 ،ج)1
تعداد دانشجويان مدرسه جعفري
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چنانچه اجماال اش��اره شد از ميان چهار هزار شاگرد مدرسه جعفري در مدينه چهارصد نفر
به اجازه استاد و رهبر خود شروع به تأليف کتاب درباره فني که آموخته بودند نمودند که از
آنها به اصول اربعمائه تعبير شده يعني چهارصد اصل در علوم و فنون تأليف کردند  -و اول
کسي که در اين رشته کتاب تدوين نموده حافظ ابوالعباس بن عقده ميباشد
متأسفانه اين کتاب در دسترس نيست و از جمله کتبي است که مانند ساير ذخاير ما به غرب
بردهاند ولي تا قبل از نهضت علمي ملل غربي مورد استفاده بوده و از آن نقل کردهاند و اکنون
ما بيش از  160کتاب اصل از آن کتب اربعمائه را در شماره ميشناسيم و کساني که اين خبر
را نقل کردهاند مينگاريم.
ش��يخ مفيد در ارش��اد :ان اصحاب الحديث قد جمعوا الرواة عن الصادق علي اختالفهم في
اآلراء والمقاالت فکانوا اربعة آالف( .ارشاد مفید) .
اصحاب حديث روات امام صادق عليهالسالم را با اختالف عقايد علمي و آراء مختلف جمع
نمودهاند بالغ بر چهار هزار نفر ميشدهاند.
شيخ محمد بن علي الفتال( .:حدیث ابن فتال).
ارباب حديث اسماء روات ثقه را جمعآوري کردهاند چهار هزار نفر بودهاند.
سيد علي بن عبدالحميد النيلي :و مما اشتهر بين العامه والخاصه ان اصحاب الحديث جمعوا
اسماء الروات
عنه فکانوا اربعة آالف (سید علی ،به نقل االمام الصادق و المذاهب اربعه ،ص. )58
آنچه که بين عامه و خاصه مش��هور است اين اس��ت که اصحاب حديث اسامي روات امام
صادق را جمعآوري کردهاند چهار هزار نفر ميشدند.
شيخ طبرسي:
و قال في القسم الثالث و روي عن الصادق من اهل العلم اربعة آالف انسان( .اعالم الوردی) .
تاکنون گفته نشد احدي اين اندازه علم و دانش نقل نمايد که امام جعفرصادق آموخته است.
ابنشهرآش��وب :نقل عن الصادق من العلوم ماال ينقل من احد و قد جمع اصحاب الحديث
اسماء الرواة من الثقات علي اختالفهم في اآلراء فکانوا اربعه آالف( .به نقل از مناقب ابن شهر
آشوب ،ج. )2
ابنشهرآش��وب مينويسد :آن قدر که از امام صادق عليهالسالم علوم و فنون نقل شده و در
مکتب جعفري علم و دانش آموخته شده از هيچ کس در هيچ مکتبي نظير نداشته و اصحاب
حديث اس��امي روات موثق و مورد اطمينان را با اختالف آراء علمي آنها ش��مرده و ضبط
کردهاند چهار هزار نفر ميشدند.
محقق کرکي :فانه انتشر عنه من العلوم الجمه ما بهر به العقول و روي عنه جماعة من الرجال
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ما يقارب اربعة آالف رجل (معتبر محقق در بیان کالم صادق) .
از افاضات امام جعفرصادق عليهالسالم علوم بسياري است که براي رشد عقلي بشر نعمتي
گرانبها بوده و بسياري از رجال علم که بر چهار هزار نفر بالغ ميشدند از آن نقل کردهاند.
ش��هيد اول :ان اباعبداهلل جعف��ر بن محمدالصادق کتب من اجوبة مس��ائله اربعمائه مصنف
الربعمائ��ه مصن��ف و دون من رجال��ه المعروفين اربعة آالف رجل من اهل العراق والش��ام
والحجاز (شهید در ذکری به نقل االمام الصادق المذاهب اربعه ،ص. )59
اباعبداهلل جعفر بن محمدالصادق پاس��خ چهارصد مس��ئله از چهارصد مصنف را نوش��ت و
چهارصد نفر آن مسائل را مدون و منظم نمودند که به اصول اربعمائه مشهور گرديد(.عماد
زاده ،1362 ،ج)1
علومي که امام صادق در برنامه مکتب جعفري گذاشت
علومي که امام صادق عليهالس�لام موضوع بحث قرار داده بود در درجه اول فقه  -و تفسير
و الهيات و علل الشرايع
و احکام و توحيد الهي بود و ظهور و بروز اين علوم در عمل صالح و تقوي منعکس ميشد
و اس��رار طبيعت و عجايب کون و اطوار مختلف و دس��تهجات و طبقات نباتات و تطورات
و تکام��ل انواع حيوانات و تحليل اجس��ام مادي و ترکي��ب عنصري آنها و مجاري افالک و
س��يارات و ثواب��ت و غرائب و عجائ��ب عالم وجود و ترکيب انس��ان و منافع اعضاي او و
تحوالت مزاجي او و آنچه در عالم کون و فس��اد موجود اس��ت همه آنها را نماينده توحيد
و دليل حکمت و تدبير الهي ميدانس��ت و روي مباني وج��ودي و خواص و آثار و عوامل
موجوديت آنها بحث ميفرمود.
و ع�لاوه بر علوم فوق ش��عب علوم رياض��ي و طبيعي و الهي را نيز تعلي��م ميداد چنانچه
ابنخلکان گويد:
ميگويد جعفر بن محمدصادق بود که علم و دانش را بس��ط داد فن کيميا را آموخت علم
زجر  -فال از او است (ابن خلکان ،ص(.)130عماد زاده  ،1362ج)1
امام صادق مفسر علوم آيات الهي
کليه علوم قرآن از اميرالمؤمنين عليهالس�لام به حضرت باقر عليهالس�لام و حضرت صادق
عليهالس�لام رس��يد و به وس��يله حضرت به مردم تعليم داده ميشد و تمامي آيات محکم و
متشابه و مجمل و مبين و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و
مطلق و مقيد و غيره از تعليمات حضرت صادق عليهالسالم است.
ابان بن تعلب از حضرت صادق عليهالسالم در تفسير آيه (هل يستوي الذين يعلمون و الذين
ال يعلم��ون انما يتذکر اولوااللباب) روايت ميکند که فرمودند :ما اهلبيت پيغمبر يعلمون و

نتیجه گیری:
وقت��ي اخبار صادره مکتب جعفري را مطالعه ميکنيم ميبينيم امام شش��م عليهالس�لام در
برنامه مدرسهاي که گشود و شخصيت علمي خود را به ثبوت رسانيد و به سبکي تدريس
نم��ود که تمام علماي بزرگ آن عصر در هر کجاي دنيا بودند به محضر او ميش��تافتند و
از مدرس او بهرهمند ميش��د و در پيش��گاه دانشگاه او سر تعظيم و توقير فرود ميآوردند
مردي بدين عظمت کمتر ديده ش��ده مثال يک دس��ته از علماء روش پرورش خود را براي
خردس��االن قرار داده و برخي براي سالخوردگان گروهي براي زنان  -جمعي براي مردان
و ي��ک جمعي در تربي��ت نوکر و کلفت يا بازاري و عامي و دس��ته مخصوص مبتديان و
طبقهي مدرس منتهيان و کامالن هس��تند ولي امام صادق س��بکي در درس داشت که تمام
طبقات مختلف از عالم و عامي  -خورد و کالن  -زن و مرد  -وضيع و شريف  -سياه و
سفيد  -خواجه و بنده در نظر او يکسان بودند و در خور فهم آنها همه را به علوم واجب
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دشمنان ما ال يعلمون و شيعيان ما اولوااللباب هستند.
از حضرت صادق عليهالسالم درباره معني آيه (اهدنا الصراط المستقيم) سؤال شد .حضرت
فرمود :خدايا ما را هدايت کن به راهي که رساننده است به سوي محبت و دين تو آن راهي
که جلوگير شده باشد از پيروي هواي نفس خود(.میر عظیمی)1380 ،
ک
علم فلک يا افال 
فلک در اصطالح علمي قرآن مجموعه حرکت منظومهها را ميرس��اند و در قرآن مجيد هر
جا فلک آمده اين مجموعه بزرگ عالم را که در س��ير تس��بيح و تهليل وحي تکويني هستند
مراد و منظور داشته چنانچه در تفاسير است و ما هم در اين باره بحثي کردهايم  -در هر حال
علم فلک يا علم به حرکات ثوابت و س��يارات و منظومههاي شمسي در اسالم تکامل يافت
و مسلمين ابداع و ابتکاراتي نمودند چنانچه ابنطفيل
فيلسوف اندلسي در داستان حي بن يقظان داليل صريحي بر کرويت زمين و گردش آن دارد.
(این کتاب
یک تمثیل عرفانی و یک تحلیل عقالنی از حرکت تکامل انسانی است) .
در علوم فلکي اثر جامعالفرغاني به نام جوامع علمالنجوم و الحرکاتالسماويه تا اواخر قرن
 15م در نس��خههاي عربي و التيني منحصر به فرد بوده و مورد اس��تفاده دانشمندان اروپائي
قرار گرفته اس��ت اين دانشمند ش��رحي عالي و عميق و منطقي در مورد تأثير ماه در جزر و
مد درياها نوشته و ابوعبداهلل البتاني که در اروپا به عنوان البتاني شهرت دارد مطلع و مغرب
خورشيد را اندازهگيري دقيق نموده است (.عماد زاده)1362
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آشنا ميساخت و در خور فهم آنها تعليم ميکرد  -زهاد و عباد و پرهيزکاران و درويشان
و بينواي��ان را هم عالوه بر اکرام و اطع��ام و انعام دانش و بينش ميآموخت .به طوري که
يکي از بزرگان مؤلفين مينويس��د بايد لقب بزرگترين انس��ان به امام شش��م داد زيرا در
سايه انسانيت تمام طبقات را به فضيلت علمي آن حضرت در تفوق علمي خود و برتري
اخالقي و مکارم نفس��اني عاليه خويش و معاش��رت و مباشرت با مردم مثل اعالي ادب و
فضيلت را نشان داد و همه جا علم را با عمل و اخالق را با ادب و سخاوت را با کرامت
به هم آميخته به مردم ياد ميداد و اين ش��يوه مخصوص شخص خود او بودبه امید روزی
که ذره ای از زحمات استاد خویش ،امام صادق علیه السالم جبران شود.
منابع:
 -1قرآن
 -2احمدی بیرجندی ،احمد ،)1386( ،چهارده اختر تابناک ،انتشارات آستان قدس رضوی
 -3ادیب ،عادل( ،دهه فجر  ،)1361زندگانی تحلیلی پیش��وایان ما ،مبش��ری ،نشر فرهنگ
اسالمی
 -4عماد زاده ،حسین ،)1362( ،زندگانی معلم کبیر ،گنجینه ،محمد
 -5علوی ،سید محمد( ،بهار  ،)1388زندگانی چهارده معصوم ،انتشارات نغمات ،نهضت
 -6میر عظیمی ،س��ید جواد( ،ش��هریور  ،)1380زندگانی امام حضرت جعفر صادق (ع)،
مجمع متوسلین به آل محمد (ص) ،علمیه قم
 -5مظاهری ،حسین( ،دی  ،)1385زندگانی چهارده معصوم ،پیام آزادی ،پیام حق
 -6منصوری ،خلیل ،امام صادق و اولویت های جهاد فرهنگی ،ماهنامه کوثر ،شماره 40
 -7مولوی نیا ،محمد جواد( ،زمس��تان  ،)1385تاریخ چهارده معصوم ،موسس��ه انتشاراتی
امام عصر (عج) ،مهر

پروان��ه ش��مس نجف آبادی ،1معصومه والیت��ی نجف آبادی ،2احمد ربان��ی ،3الهه محنتی
نجف آبادی

4

چكيده:
ارائة تعريف دقي��ق و علمى از اصطالحات مورد كاربرد در موضوعات اجتماعى همچون
«سبك زندگى» امرى اجتناب ناپذير و ضرورى است .از  ،طرفى ،تمام تعاريف موجود در
اين خصوص ،توس��ط نظريه پردازان اجتماعى غربى ارائه شده و صاحب نظران اسالمى-
ايرانى نيز متأس��فانه بدون ارائة تعريف بومى-اس�لامی از س��بك زندگى ،مبناى تحقيقات
خ��ود در اي��ن زمينه را بر تعاريف غربى ها بنيان نهاد ه ان��د ؛در حالى كه مفهوم اجتماعى
«س��بك زندگى» بين فرهنگ غربى و اس�لامى ،صرف ًا يك اش��تراك لفظى اس��ت و مفهوم
حقیقی ،ش��الوده و چيس��تى آن ،كه منتزع از نوع نگاه و تعريف ه��ر فرهنگ بدان  ،كام ً
ال
 .1دبیر فیزیک( نجف آباد)،کارشناس فیزیک ،کارشناس ارشد بیومکانیک ،دانشگاه آزاد تهران مرکز
 .2دبیر تربیت بدنی( نجف آباد)،کارشناس تربیت بدنی،کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی دانشگاه آزاد خوراسگان
 .3دبیر ریاضی ( نجف آباد)،کارشناس ریاضی
.4دبیر پرورشی(زرین شهر)،کارشناس علوم تربیتی ،کارشناس ارشدمدیریت امور فرهنگی دانشگاه آزاد خوراسگان
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بررسی تفاوت ماهیت سبک زندگی از دید غرب و اسالم
و منشور سبک زندگی از منظر امام صادق(ع)
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متفاوت از همديگر اس��ت .اي��ن تحقيق از نوع كتابخانه اى بوده ،ب��ا روش تحليلى انجام
شده است .نتايج نشان میدهد :ريشه و علت اصلى اختالف در تعريف از « چيستى» سبك
زندگى در فرهنگ خودى و غرب ،دو چيز است:
 -1تضاد در جهان بینی و تفسير از خود « زندگى »
 -2تضاد در فلسفه و هدف غايى
با اعتقاد به نقش اساس��ی و مهم ادیان در تبیین و تش��ریح چگونگی انتخاب سبک زندگی
ب��رای پیروان و رهروانش��ان باید بپذیریم ک��ه در میان این ادیان ،دین مبین اس�لام دارای
بیش��ترین کارکرد و امتیاز در خصوص چگونگی هدایت و رهنمون س��ازی مقلدانش در
انتخ��اب و اعمال س��بک زندگی اس��ت.موید این ادعا وجود ده ها آی��ه در کتاب مقدس
مس��لمانان «قرآن کریم» اس��ت  .پیامبرگرامی اس�لام و ائمه معصومین (ع) نیز با توجه به
اهمی��ت موضوع و نقش مه��م آن در ایجاد یک مدینه فاضله و اجتماعی خدامحور و دین
گرا به کمک بش��ریت آمده و با روایات و احادیث و نیز س��نت و س��یره و روش خویش
س��عی در ایجاد بس��تر و فضایی معنوی،رهنمون سازی سبک زندگی ارزشی و سالم برای
مسلمانان نموده اند.
در این تحقیق بر آن شدیم تا سبک زندگی (اسالمی -ایرانی) را از دیدگاه امام صادق (ع)
بررس��ی کنیم پس با گش��تی در احادیث و نقل قول های ذکر شده در کتابهای موجود این
مهم را به جستجو و بحث نشستیم.
واژگان كليدى :س��بك زندگى ،چيستى و ماهیت ،فرهنگ اسالمى،امام صادق (ع)وسبک
زندگی
مقدمه
س��بک و نوع زندگی مردمان هر جامعه ای به میزان بس��یار زیادی ناش��ی از فرهنگ عام
و خ��اص آن جامعه اس��ت .مقصود از فرهنگ عام مجموع��ه ای از هنجارها ،ارزش ها و
رفتارهایی ست که در تمام سطوح و الیه های آن جامعه رسوخ و نفوذ دارد و مردمان آن
در طی س��الیان دراز ضمن پذیرش اصول و مبانی فکری و عقیدتی آن فرهنگ در رفتار،
گفت��ار و من��ش زندگانی روزمره خویش با عمل به این اصول ،پایبندی خود را نس��بت به
فرهنگ غالب و حاکم بر جامعه به صورت غیر لسانی و نمادین اعالم و اظهار می کنند.
موضوع س��بك زندگى در جامعة ما ،از جمله موضوعات جديد به شمار مى رود كه چند
س��الى از عمر ورود آن به مباحث بومى نگذش��ته و هنوز به گفتمانى شاكله دار ،مستحكم
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و تا حدودى اجماعى (به لحاظ مفهوم س��ازى) تبديل نش��ده است؛ به طورى كه در حال
حاضر محققان زيادى در حال قلم زدن در مورد آن و مباحث مربوط بدان هستند.
بر همين اس��اس ،يكى از مباحث عمده در موضوع ش��ناخت «س��بك زندگى » كه براى
تحقيق��ات نظ��رى و عملى آيندگان راه گشاس��ت و نقش اساس��ى دارد( و تا حدودى نيز
متأسفانه از آن غفلت شده است) بحث عدم توجه به اختالف ماهوى نگاه غربى و اسالمى
به « چيستى» سبك زندگى در تعريف از « سبك زندگى» است .اين امر چنان كه توجه كافى
بدان مبذول نشود و محققان ارجمند ،نقشة ابتدايى و ترسيم اولية دقيقى از طرح بحث در
اين خصوص نداشته باشند ،خود ،عاملى خواهد بود براى انحراف بحث از نقطة هدفى كه
بايس��تى دنبال آن بود و حول آن جوالن داد .در واقع؛ نقطة ش��روع و گام ابتدايى بحث كه
همان تعريف از چيستى «سبك زندگى» است ،به جاى« رهنما » بودن « ،رهزن» خواهد شد.
اعتقادات دینی و مذهبی و عقاید و نگرش های ذهنی و حتی قلبی نشأت گرفته از آن در
هر جامعه ای به طور مس��تقیم بر فرهنگ حاکم ب��ر عامه مردم تأثیرگذاری عمیق دارد .در
همین راس��تا اگر به سبک زندگی و نوع رفتارها و افعالی که توسط جوامع و ملل مختلف
س��اکن در کره زمین نیم نگاهی داش��ته باش��یم در خواهیم یافت که بسیاری از رفتارهای
زندگی که ش��امل نوع پوشش ،برخوردهای اجتماعی و گفتمان غالب جامعه ،شیوه حیات
خصوص��ی و عمومی ،نوع تش��کیالت خانواده و تعامل بین اعض��اء خانواده و چگونگی
روابط بین والدین و فرزندان و ..تا اندازه زیادی متاثر از آموزه های دینی و اعتقادی آنان
می باش��د؛ چرا که تمامی ادیان آس��مانی و حتی غیر آسمانی نیز در خصوص چگونگی و
س��بک و س��یاق زندگی دارای رهنمود و پیام هستند و هیچ دین ،مذهب ،کیش و آیینی را
نمی توان یافت که در این امور مهم حیات بش��ری و س��بک زندگی پیروان و مریدانش
مسائل و مباحثی را مطرح نکرده باشد.
با اعتقاد به نقش اساس��ی و مهم ادیان در تبیین و تش��ریح چگونگی انتخاب سبک زندگی
ب��رای پیروان و رهروانش��ان باید بپذیریم ک��ه در میان این ادیان ،دین مبین اس�لام دارای
بیش��ترین کارکرد و امتیاز در خصوص چگونگی هدایت و رهنمون س��ازی مقلدانش در
انتخاب و اعمال س��بک زندگی س��ت و هیچ دین و مذهبی به اندازه اسالم در باره این امر
مهم تأکید و توصیه نکرده است .موید این ادعا وجود ده ها آیه در کتاب مقدس مسلمانان
«قرآن کریم» است که از بدو تولد انسان تا زمان مرگ و حتی پس از حیات دنیوی و برای
حیات اخروی نظرات و پیام های بس��یاری را در خود دارد و خداوند متعال در این کتاب
نه تنها چگونگی انجام زندگی معنوی و س��الم را برای مس��لمانان به ارمغان آورده اس��ت
بلکه پیامبرگرامی اس�لام و ائمه معصومین (ع) نیز با توجه به اهمیت موضوع و نقش مهم
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آن در ایجاد یک مدینه فاضله و اجتماعی خدامحور و دین گرا به کمک بش��ریت آمده و
با روایات و احادیث و نیز س��نت و س��یره و روش خویش سعی در ایجاد بستر و فضایی
معنوی ،ریل گذاری ،کانالیزه کرن و رهنمون س��ازی س��بک زندگی ارزش��ی و سالم برای
مسلمانان نموده اند.
از طرفی دیگر س��بک زندگ��ی دارای مراتب و انواع مختلف چون س��بک زندگی فردی،
اجتماعی ،خانوادگی و ...اس��ت.یکی از اصول اساس��ی و پايه های مهم دين اسالم ،اصل
اجتماعى است تا انسان را از زندگى فردى و خزيدن در كنج عزلت و تنهايى برهاند و او
را به سوى زندگى جمعى و اجتماعى سوق دهد.
به عنوان مقدمه بايد گفت كه بين دو مبحث «نوع سبك زندگى» و «ماهیت سبك زندگى
» تمايز اس��ت؛ زيرا اولى ،به جنبة چگونگى سبك زندگى اشعار دارد كه از مسير توصيف
وضعيت موجود سبك زندگى يك شخص يا اشخاص معيّن حاصل میشود و بيشتر جنبة
عملى دارد .اما چیستى سبك زندگى ،تقريب ًا گام نخست در مباحث مربوط به سبك
زندگى است كه بيشتر جنبة نظرى دارد و به بحث از ماهيت و چه چيز بودن سبك زندگى
مى پردازد و چه بس��ا به عنوان مفروض ذهنى محقق ،در قلم ظاهر نشود؛ اما در هر حال،
ه��ر محققى در حوزة س��بك زندگى ،تحقيق خود را مبتنى ب��ر تصورى(چه صواب و چه
ناصواب) از آن اس��توار مى دارد؛ بدين معنى كه هر مقاله ،كتاب ،گزارش تحقيقى و  ...كه
در موضوع س��بك زندگى صورت گيرد ،ناگزير بر پاية نگاه و تفس��يرى است كه محقق و
مجرى آن طرح از مفهوم پایه ای و چيستى «سبك زندگى » دارد و بر اساس همان نگاه(چه
درست و چه غلط) ،نحوة بررسى موضوع ،اولويتهاى بحث ،چيدمان مطالب و  ...مشخص
مى شوند .لذا بدون چنين تصورى و آگاهى از مفهوم و ماهيت موضوع ،بحث از جوانب
و مباحث مربوط به سبك زندگى امكان علمى ندارد .براى مثال؛ تمام افرادى كه در مورد
سيب و خواص و فوايد آن دست به قلم می شوند ،بى ترديد تصويرى شفاف از ماهيت و
چيستى سيب دارند و بر اساس نوع نگاه و تعريفى كه از چيستى سيب دارند -مثل اينكه:
«س��يب يك نوع ميوه اس��ت كه تنوع رنگى و مزه اى (ش��يرين و ترش) دارد و-»..زبان به
ستايش يا نكوهش آن بازمى كنند .با اين حساب ،هدف اين تحقيق ،پاسخ به پرسش های
عمده است:
-1آيا براى آش��نايى و شناخت از تعريف س��بك زندگى ،رجوع به نظرات متفكران غربى
در اين زمينه و توجه به نوع نگاه آنها به چيس��تى س��بك زندگى ،الزم و كافى اس��ت؟ يا
اينكه؛الزم است ،ولى كافى نيست و بايستى از تعريفهاى بومى نيز استفاده و آنها را با هم
تلفيق كرد؟ يا اينكه؛ نه الزم است و نه كافى و نه تلفيق شدنى و لزوم ًا بايد از نوع نگاه خود
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به س��بك زندگى كه نش��ئت گرفته از جهان بينى خاص بومى (اسالمى -ايرانى) در مورد
چيس��تى و ماهيت سبك زندگى است ،بهره گرفت؟ که در این صورت باید به احادیث و
سخنان پیامبران و امامان و معصومین دین اسالم مراجعه کرد.
 -2در صورت يكسان نبودن نگاهها و شناخت از چيستى و ماهيت سبك زندگى درفرهنگ
اس�لامى -ايرانى و فرهنگ غربى ،چه تفاوتهايى بين آنها وجود دارد و سرمنش��أ آنهاكدام
علل و عواملند؟
 -3جهانبینی الهی:
ای��ن جهانبینی مبتنی بر س��ه اصل اس��ت )۱ :اعتقاد به خدای یگان��ه  )۲اعتقاد به معاد و
زندگی ابدی برای هر فردی از انس��ان در عالم آخرت  )۳اعتقاد به بعثت پیامبران توس��ط
خدا برای هدایت بش��ر به س��وی کمال نهایی و سعادت دنیا و آخرت .این اصول سهگانه
در واقع پاسخهایی است به اساسیترین سؤاالتی که برای هر انسان آگاهی مطرح میشود:
مبدأ هس��تی کیست؟ پایان زندگی چیس��ت؟ از چه راهی میتوان بهترین برنامهی زیستن
را شناخت؟
مق��ام معظم رهبری ،در این خصوص ،میفرمایند« :رفتار اجتماعى و س��بک زندگى ،تابع
تفسیر ما از زندگى است؛ هدف زندگى چیست؟ هر هدفى که ما براى زندگى معین کنیم،
براى خودمان ترسیم کنیم ،به طور طبیعى ،متناسب با خود ،یک سبک زندگى به ما پیشنهاد
میشود».
اين تحقيق از نوع كتابخانه اى و با روش تحليلى است .چنان كه توضيح داده شد ،پيشينة
بومى كه به صورت جدّ ى به اين وجه از موضوع سبك زندگى بپردازد ،از جانب نگارنده
مش��اهده نشده است .پس سعی ش��ده تا در این تحقیق با استفاده از تاریخ «بومی ،دینی و
اس�لامی» ،فرهنگ  ،ایدئولوژی وجهان بینی اسالمی این مهم یعنی سبک زندگی اسالمی-
ایرانی را به خصوص از منظر امام صادق(ع) به تصویر بکشیم.
وجود اختالف در«هویت »سبك زندگى
آنچه در نگاه دينى و اسالمى از«چیستى»مفهوم سبك زندگى فهميده مى شود و بر اساس
آن به چگونگى و خوب و بد بودن سبك زندگى پرداخته مى شود ،متفاوت از آن تعريف
ونگاه��ى اس��ت كه در فرهنگ غرب و توس��ط محققان غربى از« چيستی»س��بك زندگى
حسب جهان بينى خودشان ارائه میشود.
اين ،يك بحث بس��يار جدّ ى و زيربنايى اس��ت كه وقوع آن در حوزه هاى ديگر و الفاظ
ديگر نيز مش��اهده مى ش��ود و متأس��فانه عدم توجه به اين مطلب ،همواره مش��كالتى را
در برداش��ته اس��ت .چنان كه همين بحث ،در مورد چيستى و ماهيت «فرهنگ »نيز مطرح
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اس��ت؛تعريف و نگاهى كه غرب به مقولة فرهنگ دارد ،ب��ه دليل اختالف در جهان بينى،
ويژگ��ى ها وش��اخصهاى مدّ نظر ،نوع ًا بر روى ارزش ه��ا و نگرش هاى عرفى و قانونى،
آداب و رسوم و آثار باستانى و بناهاى تاريخى و مانند آن تأكيد دارد و به هيچ وجه به طور
ج��دّ ى به ارزش ها ونگرش هاى دينى و مكتب��ى نظر نمى كند؛ در حالى كه بخش اصلى
تعري��ف خودى از«فرهن��گ»را بى گمان ،ارزش ها ،نگرش ه��ا ،رفتارها و نمادهاى دينى
جامعه تشكيل مى دهد .حال فرض شود بين دو متفكر از اين دو جامعه (غربى و خودى)
بخواهد بحث و مقايس��ه صورت گيردكه كدام فرهنگ مترقى و بهتر اس��ت!؟ در حالى كه
نوع نگاه به فرهنگ در جامعة خودى كه منبعث از چينش بومى اولو یتها ،ش��اخص ها و
ويژگ��ى هايى چند براى اين مقوله اس��ت،متفاوت از آن چيزى اس��ت كه در غرب تحت
عنوان فرهنگ فهميده مى شود!
همچنين اس��ت در بررسى چيس��تى مقولة«اجتهاد»در مكتب تشيّع و تس��نّن ،كه به سبب
تفاوت در كاركردها ،فلس��فة وجودى و اهداف مورد انتظار از فرايند اجتهاد ،نوع شناخت
ونگاهشان به موضوع اجتهاد ،كام ً
ال مغاير با همديگر است .لذا آنچه از مصاديق آن ،تحت
عنوان اجتهاد در ميان اهل تسنّن ياد میشود ،از منظر شيعه اص ً
ال اجتهاد نيست  -كه بخواهند
بگويند نقاط ق ّوتش چيست و نقاط ضعفش كدام است  -بلكه اسمش چيز ديگرى ،تحت
عنوان« اجتهاد به رأى»يا در مواردی «قياس»و « ایستحس��ان » و  ...است .چنا نكه مشاهده
میش��ود ،محققان ش��يعى در مباحث مربوط به اجتهاد ،در مواردى كه احتمال خَ لط مبحث
وج��ود دارد ،نوع نگاه خود به اجتهاد و مراد خ��ود از فرايند و ويژگى هاى اجتهاد را ،در
ابتداى بحث ،بيان و به صراحت اعالم می دارند كه آنچه از اجتهاد گفته مى شود ،اجتهاد
ذيل اين جهان بينى و با شاخص ها و ويژگى هاى فالن است .عبارت« سبك زندگى» در
بين فرهنگ غربى و اسالمى نيز صرف ًا يك اشتراك لفظى است و مفهوم ماهوى و چيستى
آن ،كه منتزع از نوع نگاه و تعريف هر فرهنگ بدان اس��ت -در دو فرهنگ مذكور -كام ً
ال
متف��اوت از همديگر اس��ت .به دليل آنكه؛ خروجى تعريف از هر چيزى ،حس��ب نگاهى
است كه انسان نسبت بدان دارد و هرچيزى را آن گونه كه می بيند به تعريف و شناساندن
آن ب��ه ديگران مى پردازد .از طرفى -بدون ترديد -نوع نگاه انس��ان نس��بت به چيزى ،در
درجة اول ،منبعث از نوع نگاه و جهان بينى اى اس��ت كه مكتب و آيين ش��خص نس��بت
به آن چيز ارائه می دهد (در صورت وجود) ،و در وهلة دوم ،ناش��ى از ش��ناختى است كه
انسان از كاركردها ،ويژگی ها ،شاخص هاى بررسى ،فلسفة وجودى (دغدغه ها و عوامل
زمينه ساز براى پرداخت به آن) و اهداف مورد انتظار از پرداختن به مقولة مورد نظر دارد.
بديهى است كه در تمام اين موارد ،نوع شناخت ما نسبت به مقولة سبك زندگى ،متفاوت
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از نوع ش��ناخت غربى هاست و زمانى كه شناخت اوليه متفاوت بود ،نگاهها نيز چندگونه
خواهند بود.
نتيجه آنكه ،تعاريف ارائه شده توسط غربى ها از «چیستى » سبك زندگى و نوع نگاهى كه
به اين مقوله دارند ،متفاوت و در نقطه مقابل ش��ناخت و معرفت جامعه خودى از ماهيت
و چيستى «سبك زندگى » است .نتيجه آنكه ،تعاريف ارائه شده توسط غربى ها از زندگى
عبارتند از:
سبك زندگي ،مجموعه اي از رفتارهاي قابل مشاهده و بيانگرانه در ميان افراد است.
س��بك ه��اي زندگي الگوهايي از كنش اند كه اف��راد را از يكديگر متمايز كرده ،كمك می
كنن��د ت��ا آنچه مردم انجام مى دهند و چرايى و معن��اى آن را كه براى آنها و ديگران دارد،
درك ش��ود .با اينكه سبك هاى زندگى بخشى از زندگى اجتماعى روزمرة نوين هستند و
به صور فرهنگى وابسته اند ،اما هر يك ،سبك و منش و راهى براى استفاده ازكاالها ،مكان
ها و زمان هاى خاص اند كه اگر چه از مشخصات يك گروه محسوب مى شوند ،اما كل
تجربة اجتماعى آنها نيست .سبك هاى زندگى مجموعه اى از اعمال و نگرشهاست كه در
متن و زمينه هاى خاص ،قابل دركند.
س��بك زندگى را به مجموعه اى از رفتارها تعبير كرده كه فرد آنها را به كار مى گيرد تا نه
فقط نيازهاي جاري خود را برآورد ،بلكه روايت خاصى را كه وي براي هويت ش��خصى
مجسم سازد (گيدنز)1378 ،
خود برگزيده ،در برابر ديگران نيز
ّ
س��بك زندگي شامل اعمال طبقه بندي شده و طبقه بندي كنندة فرد در عرصه هايي چون:
تقسيم ساعات شبانه روز ،نوع تفريحات و ورزش ،شيوه هاي معاشرت ،اثاثيه و خانه آداب
تجسم يافتة ترجيحات افراد است.
سخن گفتن و راه رفتن است .در واقع؛ عينيت يافته و ّ
سبك هاي زندگي ،شيوه هاي مصرف عامالن اجتماعي اي است كه داراي رتبه بندي هاي
س��بك هاي زندگي ،ش��يوه هاي مصرف عامالن اجتماعي اي اس��ت كه داراي رتبه بندي
هاي مختلفي از جهت ش��أن و مش��روعيت اجتماعي اند .اين شيوه هاي مصرفي ،بازتاب
نظام اجتماعي سلس��له مراتبي اس��ت؛ اما چنان كه بورديو در كتاب «تمايز بر حسب منطق
ديالكتيكي» نش��ان مي دهد ،مصرف صرف ًا راهي براي نش��ان دادن تمايزات نيس��ت ،بلكه
خود راهي براي ايجاد تمايز است( .باكاك)11381
چنان كه در تعاريف ارائه ش��ده  -كه بخش��ى از تعاريف مربوط به س��بك زندگى از زبان
غربيان است -مشاهده مى شود ،تعاريف نوع ًا به دو دسته تقسيم مى شوند:
تعاريفى كه تأكيدشان صرف ًا بر روى واژة مصرف است؛
تعاريفى كه عالوه بر مصرف ،بر روى رفتار نيز تأكيد دارند
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نقطة كليدى بحث ،در فهم اين نكته اس��ت كه :منظور از مصرف ،در اين تعاريف ،بررسى
وضعيت مصرف از حيث اقتصادى و در نهايت -اگر امكان عملى داش��ته باش��د -بررسى
وضعيت مصرف از جنبة عدالت اجتماعى آن است و از سنجش رفتارها نيز آداب و رسوم
عرفى و احيان ًا رفتارهاى قانونى و غريزى انس��انى مدّ نظر اس��ت .لذا بدون ترديد ،چه در
حوزة مصرف و چه در حوزة رفتار ،مسائل مربوط به وضعيت همخوانى آنها با آموزه هاى
دين و مكاتب الهى ،نه تنها مدّ نظر نيس��ت ،بلكه نبايد هم باش��د .نهايت نقشى كه دين در
عرصة زندگى غربى بتواند ايفا كند ،نقش��ى بسياركمرنگ در زندگى فردى شخص است؛
تازه آن هم بايد طورى باشد كه ديگران (چه با دليل و چه بدون دليل) از اين اقدام فردى،
رنجيد ه خاطر نش��وند! بنابراين اعمال محدوديت ه��اى مكرر و برخورد حكومتى و منع
در موضوعى همچون حجاب ،كه انتخابى آزادانه و فردى در جامعة غربى است ،از همين
مقوله است .بنابراين ،اين تعاريف ،خارج از جهان بينى بومى اسالمى -ايرانى ارائه شده اند
كه در آن ،بررس��ى رفتارها و مصارف ،عالوه بر موارد مذكور به منظور پى بردن به ميزان
شدت و ضعف ارزش ها و نگرش هاى دينى در جامعه صورت مى گيرد.
با اين حساب ،در اينجا نيز همانند مقولة فرهنگ و البته يك اليه عميق تر از آن ،اختالف
حقیقی در بين آنها وجود دارد و همچنا نكه در فرهنگ پرس��يده مى ش��د منظور ش��ما از
فرهنگ چيس��ت و آنگاه فهميده می شد كه آنچه غرب ،اسم آن را فرهنگ گذاشته ،بسيار
متفاوت از آن چيزى اس��ت كه در جامعة خودى بدان فرهنگ گفته مى ش��ود؛ در موضوع
س��بك زندگى نيز وقتى از س��بك زندگى پرسش شود ،مث ً
ال گفته مى شود شيوة مصرف و
نوع رفتار يا حتی ممكن است برخى بگويند نوع نگرش ها؛ آنگاه اگر دوباره پرسش شود
كه منظورتان از شيوة مصرف و نوع رفتار و نگرش ،چه نوع رفتارها و نگرش هايى است؟
رفتارهايى كه صرف ًا منبعث از آداب و رسوم و قوانين عرفى و غريزة انسانى است يا همة
اينه��ا ب��ه اضافه و تأكيد بر رفتارهايى كه منبعث از ارزش ه��ا و نگرش هاى دينى و الهى
است؟ آنگاه ،اختالف حقیقی در چيستى سبك زندگى در فرهنگ غرب و خودى مشخص
خواهد شد .چند تعریف از سبک زندگی؛ تعريف نوع اول از سبك زندگى ،براى آشنايى
افراد با ك ّليت و اصل سبك زندگى بوده كه بيشتر ناظر به مفهوم لغوى آن است و در همه
جا و بر اس��اس هر ديدگاهى تقريب ًا يكسان است و اختالف ماهوى بين آنها وجود ندارد؛
مثل اينكه گفته ش��ود :س��بك زندگى يعنى طرز زندگى ،شيوه و روش زندگى .اما تعريف
نوع دوم كه با هدف آس��يب شناسى موضوع س��بك زندگى و ارائة سياستها و راهبردهاى
اصالحى براى آن است ،نيازمند شناخت ابعاد و ويژگی هاى شاخص سبك زندگى است
ك��ه به دليل اختالف نگاه و جهان بينى غربى و اس�لامى -ايرانى از نفس مفهوم« زندگى»

و« س��بك زندگى» ،تعريف نوع دوم از« س��بك زندگى» ،بدون ترديد متفاوت از يكديگر
خواهد بود.
بنابراين اگر س��وبل در تعريف خود از س��بك زندگي ،صرف ًا رفتارهاي قابل مش��اهده ،آن
ه��م در مي��ان افراد را در نظ��ر گرفته و توجهى به رفتارهاى ذهنى و غير قابل مش��اهده و
نيز در ارتباط با خدا ،خود و س��اير موجودات هس��تى ندارد ،ناشى از نوع نگاه ويژة او به
انسان ،زندگى و جهان است .همچنين اگر َچينى ،سبك هاي زندگي را صرف ًا مجموعه اى
از اعمال و نگر ش��ها می پندارد كه در اس��تفاده از كاالها ،مكا نها و زما نهاى خاص نمود
پيدا می كنند و به مجموعه ارزش هاى ثابت انس��انى و الهى تأثيرگذار توجهى نداش��ته و
اولويت را در حيثيت استفاده ،آن هم در كاالها و زمانها و مكان ها مى بيند ،ناشى از نگاه
او بر حسب جهان بينى خودش است .نتيجه آنكه؛ تحقيقات علمى در حوزة سبك زندگى
نيازمن��د ارائة تعريف تفصيلى و نوع دومى از س��بك زندگى اس��ت ،ك��ه به دليل اختالف
مبنايى در نوع نگاه و جهان بينى غربى و اسالمى -ايرانى از نفس « زندگى» و موارد ديگر،
تعريف ها از« سبك زندگى» متفاوت از هم خواهد بود.

تضاد در جهان بينى و تفسير از زندگى
وقتى بحث از سبك زندگى میشود ،در واقع آنچه مورد پردازش و بررسى قرار مى گيرد،
سبك« زيستن» و« زندگى» است .بنابر اين ،الزم است قبل از بررسى سبك زندگى ،مفهوم«
زيس��تن» و« زندگى» به طور دقيق ،مشخص و معيّن ش��ود تا در گام بعدى ،در خصوص
وضعيت زندگى و س��بك آن و  ...بحث و بررس��ى هاى الزم صورت گيرد .هر محققى در
حوزة سبك زندگى ،قبل از ورود به بحث بايستى با مفهوم« زندگى» و « زيستن» از منظر
جهان بينى مكتب خود ،آش��نايى كافى و الزم را داش��ته باشد و بداند كه بر اساس فرهنگ
خودش ،زندگى و زيس��تن چه مفهومى و چه نمادهايى دارد؟ در فرهنگ او نمادها ،عالئم
و مصاديق زندگى سعادتمند و زندگى شقاوتمند چيست؟
ناگفته پيداس��ت كه در اين زمينه ،تضاد جدّ ى بين فرهنگ غرب و فرهنگ خودى وجود
دارد و تعريفى كه فرهنگ اسالمى -ايرانى و پیامبران و ائمه از زندگى و خوب و بد بودن
آن بر اس��اس آخرت گرايى و نقش مزرعه بودن زندگى دنيوى براى زندگى اخروى -كه
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بسترها و ريشه هاى اختالف در تعريف از« ماهیت» سبك زندگى
ريشه و علت اصلى اختالف هویتی از« ماهیت» سبك زندگى در فرهنگ خودى و غرب،
چندشاخه می شود:
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هدف اصلى و زندگى واقعى است -توصيف می كند ،درست در نقطة مقابل فرهنگ غرب
اس��ت كه بر مبناى مكتب امانيس��م و لذ تگرايى و هدف غايى بودن زندگى دنيوى استوار
است .اين دو جها نبينى دقيق ًا در نقطة مقابل هم قرار دارند و ب ىگمان اين اختالف نگاه
و ديدگاه در مورد زندگى ،در نگاه و بررسی ماهیت سبك زندگى و وضعيت خوب و بد
و برنام ه ريزى براى اصالح آن ،تأثير تام و تمام خواهد گذاشت؛ چه بسا بر اساس ديدگاه
اس�لامى در بررسى سبك زندگى ،توجه به برخى رفتارها و مصارف ،مورد توجه يا حتى
ال ب ىمورد اس��ت و آنها را اصوالً
در اولويت باش��د كه در ديدگاه غربى توجه به آنها اص ً
داخل در س��بك زندگى نداند .لذا به تب��ع اين وضعيت ،برنامه ريزى در خصوص اصالح
وضعيت سبك زندگى نيز كام ً
ال متفاوت خواهد بود.
اين مطلب از ديد انديشمندان اسالمى دور نمانده است؛ چنا نكه مقام معظم رهبرى در اين
خصوص میفرمايند «:رفتار اجتماعى و سبك زندگى ،تابع تفسير ما از زندگى است :هدف
زندگى چيس��ت؟ هر هدفى كه ما براى زندگى معيّن كنيم ،براى خودمان ترس��يم كنيم ،به
طور طبيعى متناسب با خود ،يك سبك زندگى به ما پيشنهاد میشود»،1391/7/23( .بیانات
رهبر)
لذا بدون تعريف اصل زندگى نمى توان سبك زندگى را تعريف كرد .بايد هدف از زندگى
مشخص باشد تا بتوان سبك زندگى را با توجه به هدف آن ارزيابى كرد.
دو دی��دگاه مهم كه ماهیت س��بک زندگی را از نظر اس�لام و غرب ج��دا میکند عبارتند
از:
ال��ف) جهان بينى مادى :جهان بينى مادى بر اس��اس نگرش نفى خ��دا و قيامت از جهان
هستى شكل گرفته است .در اين جهان بينى ،تمام هستى در جهان مادى و طبيعى خالصه
ش��ده و هيچ آفرينندة داراى ش��عور و ادراك ،خارج از عالم ماده ندارد؛ هر چه هست ،در
همي��ن عالم ماده اس��ت و چيزى به نام ماوراى طبيع��ت و خداوند و عالم ديگر (قيامت و
رس��تاخيز) وجود ندارد و وجود انس��ان در وجود مادى او خالصه مى شود كه با مرگ از
بين مى رود يا به اجزاى ديگر مادى تبديل مى شود( .مصباح يزدى)30-31 :1374،
تمدن جديد غرب برآمده از اين جها نبينى ،يك تمدن سراس��ر حس��ى است كه همه چيز
را از اي��ن منظ��ر می نگرد ،حت��ى دين را؛ چنا نكه گاليله به عنوان يك��ى از نمايندگان اين
تمدن میگويد :آنچه در قالب اعداد نيايد ،علم نيس��ت و در نهايت ،فاقد هس��تى اس��ت.
همچنين دكارت با قطع رابطة لطيف بين خدا و جهان مخلوق ،عم ً
ال جهان را از خدا جدا
كرده اس��ت .گفتنى است كه علوم جديد بر اساس بينش دكارت پاي هگذارى شده است.
(طاهرزاده)59،33 :1388 ،

ب) جها نبينى الهى :اين جهان بينى مبتنى بر سه اصل است
-1اعتقاد به خداى يگانه؛
 -2اعتقاد به معاد و زندگى ابدى براى هر فردى از انسان در عالم آخرت
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در امانيس��م ،آن چيزى خوب اس��ت كه ميل انسان آن را خوب بداند و چيزى بد است كه
انس��ان آن را ب��د بداند؛ نه اينكه خداوند بايد ح��ق و باطل و خوب و بد را تعيين كند .لذا
كش��ش هاى مادى و غرايز حيوانى بر كش��ش هاى معنوى غلبه می يابد و مذهب ،وسيله
اى می ش��ود براى زندگى دنيايى بهتر ،بدون آنكه دنيا ،بستر تعالى معنوى انسان باشد .در
اي��ن تمدن ،كه صنعت و علومش از دين فاصله گرفته اس��ت ،به هيچ وجه جنبة روحانى
انسا نها لحاظ نمیشود.
البته گفتنى اس��ت ه��ر چند اين ديدگاه از حيث نظرى همان گونه اى اس��ت كه توصيف
ش��د ،ولى در واقع و در عالم خارج ش��ايد تنها تعداد بس��يار معدود و اندكى از انسا نها را
بتوان يافت كه الييك به تمام معنا بوده و به كلى منكر عالم غيب و ماوراى ماده باشند .در
واقع؛ مصاديق اين جها نبينى ،بيش��تر در خود سيس��تم حكومت هاى غربى و رويكردهاى
اجرايى و قوانين صادره از آنها خود را نش��ان مى دهد تا افراد موجود در آن حكومت ها؛
لذا اكثر افرادى كه به خصوص در غرب زندگى مى كنند و به عنوان طرفداران يا اعضاى
مكتب مادى گرايى ش��ناخته مى ش��وند ،اگر چه به اسالم و آموزه هاى متعالى آن اعتقادى
ندارن��د ،اما به طور كلى منكر خدا و غيب و مس��ائل دينى هم نيس��تند؛ حتى به مقتضاى
فطرت انسانى خود ،اعمال انسا ن دوستانه و خيرخواهانة فراوان و قابل توجهى نيز انجام
مى دهند .البته بايد توجه داش��ت كه هر چند از ديدگاه اين افراد ،خداوند و عالم غيب و
نيروهاى قدسى به طور مطلق مردود واقع نشده اند ،اما اين مسائل جايگاه تأثيرگذارى در
نظام تصميم گيرى ش��ان -به خصوص در مواقعى كه با منافع مادی ش��ان در تضاد باشد-
ندارند .بر حس��ب ديدگاه اكثر اين افراد ،انسان بايس��تى تمام تالش خود را انجام دهد تا
از زندگى دنيايى كه تمام زندگى اوس��ت ،تمام ل��ذت را ببرد و در دنيايى كه هدف نهايى
زندگى اوست ،به تمام هدفش برسد .مطابق اين جها نبينى ،موضوع آخرت و نظام زندگى
پس از مرگ و جزا و پاداش ،به كلى مردود اس��ت .لذا توصيه هاى اخالقى انبيا يا فطرت
و وجدان انس��انى -در صورت اظه��ار وجود -عالوه بر نداش��تن الگوى عملى ،ضمانت
و پش��توانة اجرايى ق��وى هم ندارند .اگر هم در مواردى ان��دك ،اعتقاد به معاد هم وجود
داش��ته باش��د ،همراه با تحريفات فراوان در ماهيت و چگونگ��ى و نظام جزا و پاداش آن
است.

 -3اعتقاد به بعثت
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با اعتقاد به نقش اساس��ی و مهم ادیان در تبیین و تش��ریح چگونگی انتخاب سبک زندگی
ب��رای پیروان و رهروانش��ان باید بپذیریم ک��ه در میان این ادیان ،دین مبین اس�لام دارای
بیش��ترین کارکرد و امتیاز در خصوص چگونگی هدایت و رهنمون س��ازی مقلدانش در
انتخاب و اعمال س��بک زندگی س��ت و هیچ دین و مذهبی به اندازه اسالم در باره این امر
مهم تأکید و توصیه نکرده است .موید این ادعا وجود ده ها آیه در کتاب مقدس مسلمانان
«قرآن کریم» است که از بدو تولد انسان تا زمان مرگ و حتی پس از حیات دنیوی و برای
حیات اخروی نظرات و پیام های بس��یاری را در خود دارد و خداوند متعال در این کتاب
نه تنها چگونگی انجام زندگی معنوی و س��الم را برای مس��لمانان به ارمغان آورده اس��ت
بلکه پیامبرگرامی اس�لام و ائمه معصومین (ع) نیز با توجه به اهمیت موضوع و نقش مهم
آن در ایجاد یک مدینه فاضله و اجتماعی خدامحور و دین گرا به کمک بش��ریت آمده و
با روایات و احادیث و نیز س��نت و س��یره و روش خویش سعی در ایجاد بستر و فضایی
معنوی ،ریل گذاری ،کانالیزه کرن و رهنمون س��ازی س��بک زندگی ارزش��ی و سالم برای
مسلمانان نموده اند.
پيامبران توس��ط خدا براى هدايت بش��ر به سوى كمال نهايى و سعادت دنيا و آخرت .اين
اصول س هگانه ،پاسخ هايى است به اساسى ترين پرسش هايى كه براى هر انسان آگاهى
مطرح م ىش��ود :مبدء هستى كيست؟ پايان زندگى چيس��ت؟ از چه راهى میتوان بهترين
برنامة زيستن را شناخت؟(مصباح يزدى ) 30: 1374
اعتقادات دینی و مذهبی و عقاید و نگرش های ذهنی و حتی قلبی نشأت گرفته از آن در
هر جامعه¬ای به طور مس��تقیم بر فرهنگ حاکم بر عامه مردم تأثیرگذاری عمیق دارد .در
همین راس��تا اگر به سبک زندگی و نوع رفتارها و افعالی که توسط جوامع و ملل مختلف
س��اکن در کره زمین نیم نگاهی داش��ته باش��یم در خواهیم یافت که بسیاری از رفتارهای
زندگی که ش��امل نوع پوشش ،برخوردهای اجتماعی و گفتمان غالب جامعه ،شیوه حیات
خصوص��ی و عمومی ،نوع تش��کیالت خانواده و تعامل بین اعض��اء خانواده و چگونگی

روابط بین والدین و فرزندان و ...تا اندازه زیادی متاثر از آموزه های دینی و اعتقادی آنان
می باش��د؛ چرا که تمامی ادیان آس��مانی و حتی غیر آسمانی نیز در خصوص چگونگی و
س��بک و س��یاق زندگی دارای رهنمود و پیام هستند و هیچ دین ،مذهب ،کیش و آیینی را
نمی توان یافت که در این امور مهم حیات بش��ری و س��بک زندگی پیروان و مریدانش
مسائل و مباحثی را مطرح نکرده باشد.
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در اينج��ا نيز گفتنى اس��ت هر چند اي��ن ديدگاه از حيث نظرى همان گونه اى اس��ت كه
توصيف ش��د ،ولى در واقع و در عالم خارج ،ش��ايد افرادى يافت شوند كه رفتار و گفتار
و كردارش��ان همخوانى چندانى با اين جها نبينى نداش��ته باشد و التزام عملى به ملزومات
جها نبينى اسالمى خويش -چنان كه شايد و بايد  -نداشته باشند .با اين حال ،نبايد از اين
واقعيت چش��م پوش��يد كه اغلب اين افراد ،هر چند رفتارهايشان انطباق كامل با آموزه ها
وانديش��ه هاى متعالى مكتبشان نداشته باشد ،اما تحت لواى اين جهان بينى قرار دارند؛ به
طوریكه همخوانى بسيارى از رفتارهاى ديگرشان با اين جهان بينى را نمى توان انكار كرد.
البته وجود درجات مختلف در ايمان و يقين و مانند آن نيز مربوط به همين موارد اس��ت.
ب��ه هر حال ،تعريفى كه مطابق اين جهان بينى از زندگى در دنيا مى ش��ود ،تعريفى جامع
وكامل و رد كنندة ا ّدعاها و نگرش موجود در جهان بينى مادى اس��ت .تفس��ير اين جهان
بينى اززندگى مبتنى بر سرش��اخه ها و سرفصل هاى متعددى است كه عمدة آنهارا از دید
امام صادق (ع) به شرح ذيل است:
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زندگى دنيوى ،ابزارى براى نيل به زندگى اخروى:
در جهان بينى الهى و از دید امام صادق (ع) زندگى واقعى زندگى اخروى است و زندگى
دنيوى همچون ابزار و مزرعه اى اس��ت كه بايس��تى تامى توان در آن كاش��ت تا در جهان
ديگر درو كرد و به هدف اصلى رس��يد .ش�� ّمه اى از متون دينى در اين زمينه به شرح ذيل
است:
امام صادق (علیه الس�لام) :هر که دل بدنیا بندد بس��ه چیز پای بندش��ده :غصه بی پایان،
آرزوی روا نشدنی ،امید قطع نشدنی (.هاشمی شاهرودى ،سيدمحمود(،)1384
امام صادق (علیه السالم) :ریشه های کفر سه چیز است :حرص،تکبر،وحسد،حرص آدمرا
واداشت که از درختی که خداجلو گیری کرده بوده بخورد ،تکبر شیطان را از سجده برآدم
بازداشت ،حسد پسر آدم را بقتل برادر واداشت( .هاشمی شاهرودى ،سيدمحمود(،)1384
احمدبن عمر حلبی گوید:از حضرت صادق (ع) پرسیدم :چه صفتی برای انسان ازهمه بهتر
است ؟ فرموده :بزرگی و وقار بدون ایجاد هراس ،جود و بخشش بی انتظار عوض،پرداختن
بغیر اموردینا(.هاشمی شاهرودى ،سيدمحمود(،)1384
امام صادق (علیه السالم) :سه کس(درقیامت)تا پایان حساب درامان خدایند:مردیکه هرگز
خیال زنا نکرده ،کس��ی که ابدأ مالش را بربا نیالوده،ومردی که هیچگاه واسطه در زناو ربا
نشده( .هاشمی شاهرودى ،سيدمحمود(،)1384
امام صادق (علیه السالم) :هر که سه حالت دارد از سه چیز محروم نیست:هر که توقیفدعا
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دارد نعم��ت اجابت دارد ،آنکه خوی سپاس��گزاری دارد ،زیادی نعمت دارد،وآنکه صفت
توکل دارد ،تحت کفالت خدا است ،خداوند فرموده :هر که بر خدا توکل کند هم او وی را
کافی است.اگر شکر گزارید نعمتتان را زیاد میکنم ،مرا بخوانید تا جوابتان دهم (.هاشمی
شاهرودى ،سيدمحمود(،)1384
امام صادق (علیه السالم) :خداوند به موسی وحی فرستاد :میان تمام وسائل تقرب بندگان
سه چیز نزد من از همه محبوب تر است ،عرض کرد:آن چیست؟ فرمود :زهد و بی اعتنائی
بدنیا .پرهیز از گناه،گریه از ترس من،عرض کرد خدایا کس��ی که این س��ه صفت را داشته
باش��دچه اجری دارد؟ وحی رسید :زاهدان در بهش��ت اند و گریه کنندگان در عالی ترین
مق��ام و پرهیز گاران در میان همه مردم از تفتیش عمل معاف اند (.هاش��می ش��اهرودى،
سيدمحمود(،)1384
امام صادق (علیه السالم) :إن ّما الدنيا ُمنتهى ب َ َص ِر األعمى ،ال يُ ِ
صير
بص ُر م ِ ّما ورا َءها شيئ ًا ،و البَ ُ
ص ،و
يَن ُف ُذها ب َ َص ُر ُه و يَع َل ُم أنّ الدا َر ورا َءها،
ص ،و األعمى إلَيها ش��ا ِخ ٌ
فالبصير مِنها ش��ا ِخ ٌ
ُ
تزو ٌد
تزو ٌد ،و األعمى لها ُم ِّ
البصير مِنها ُم ِّ
ُ
همانا دنيا آخرين ديدرس انسان كور است و فراتر از آن را نم ىبيند ،اما شخص بينا و با
بصيرت نگاهش را از دنيا فراتر مى برد و مى داند كه سراى حقيقى در وراى اين دنياست.
ِ
ش��خص بابصيرت ،از آن توش��ه برمی
پس بينا ،از دنيا دل بر َكند و كور ،به آن روى آورد.
دارد و كور براى آن توشه فراهم مى آورد (.هاشمی شاهرودى ،سيدمحمود(،)1384
 -1ياد خدا ،عامل خوشى و سعادت زندگى:
مطابق اين جهان بينی و از دید امام صادق (ع) خوش��ى و س��عادت زندگى در خوردن و
آشاميدن و بهره گيرى هر چه بيشتر از مواهب مادى نيست ،بلكه:
امام صادق (علیه الس�لام) :مومن را بچیزی مشکل تر از سه کار نیازمایند :در مان گذاشتن
م��ال( با برداران دینی) انصاف دادن در حق مردم( گرچه به ضرر خودش تمام ش��ود) یاد
فراوان از خدا نه اینکه زیاد بگوید سبحان اهلل و الحمدهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اکبر بلکه در
حالل و حرام خدا را فراموش نکند (.هاشمی شاهرودى ،سيدمحمود())1384
امام صادق (علیه السالم) :سه وظیفه بر مردم بسیار سنگین است :گذشت از دیگران ،مال را
با برادر دینی درمیان گذاردن ،یاد فراوان از خدا (.هاشمی شاهرودى ،سيدمحمود())1384
امام صادق (علیه السالم) :بهترین اعمال سه چیز است :از خود در حق مردم انصاف دادن
بطوری که هرچه برای خودت می پس��ندی ،با برادران مال را درمیان نهادن ،ذکر خدا در
هر حال ،نه تنها س��بحان اهلل ئ الحمدهلل و الاله االاهلل و اهلل اکبر بگوئی ،بلکه و اجبارت را
انجام دهی و حرامها را ترک کنی( .مشکینی اردبیلی،علی())1387
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امام صادق (علیه السالم) :سه صفت است در هر کس نباشد هرگز امید خیری به او نیست،
ت��رس از خدا در خلوت  ،برگش��ت (ازگناه) در پیری و شرمس��اری از عیب (.مش��کینی
اردبیلی،علی())1387
امام صادق (علیه السالم) :هر چشمی در قیامت گرایان است جز سه چشم :چشمی که به
حرام نگاه نکرده ،یا در راه طاعت نخوابیده ،یا در دل شب از ترس خدا گریسته (.مشکینی
اردبیلی،علی())1387
امام صادق (علیه الس�لام) :نجوی و در گوش��ی اهل معرفت خدا روی س��ه چیز دور می
زند .ترس ،امید ،محبت ،ترس نتیجه علم ،امید ثمره ی یقین و محبت فرع شناسایی است.
نش��انه ترس فرار اس��ت و عالمت امید پیگیری و دلیل محبت ترجیح محبوب بر دیگران
چون علم در سینه جای گیرد موجب ترس شود و چون ترس جای گزیند سبب فرار گردد
(پس آنکه واقع ًا از عذاب خدا بترسد باید از گناه کناره گیرد) و فرار موجب سعادت شود.
(مشکینی اردبیلی،علی())1387
امام صادق (علیه الس�لام) :دلی که نور یقین در آن بتابد فضل خدا را ببیند و اگر مش��اهده
فضل پابرجا شود روزنه ی امید گشوده گرددو چون شیرینی امید را بچشد دنبال رود،چون
پیگیری کند( مطلوب را) بیابد .وچون نور معرفت در دل بتابد نسیم محبت به جنبش آید،
و هر گاه نسیم محبت وزید در سایه محبوب انس گیرد آنگاه او را بر دیگران ترجیح دهد،
فرمان��ش را گ��ردن نهد و از آنچه منع کرده بپرهیزد و رعای��ت امر و نهی او را بر هر چیز
مق��دم دارد با این وصف چون بر بس��اط انس تکیه زن��د به روح مناجات و قرب محبوب
واصل گردد .مثال این سه اصل :حرم و مسجد و خانه کعبه است هرکه داخل حرم شود از
شر خر ایمن است و هرکه وارد مسجد گردد اعضای بدنش از این که در گناه بکار رود در
امان اس��ت و کس��ی که به کعبه در آید قلبش از اشتغال به غیر یاد خدا محفوظ است .پس
ای مومن ببین اگر در حالی هستی که می پسندی مرگ در آن حالت برسد بر این توفیقی
که خدا داده و بر مصونیت از گناه ش��کر کن و اگر نه چنین اس��ت با تصمیم جدی حالت
خود را تغییر ده .از این عمری که در غفلت گذش��ته پشیمان باش و با استمداد از خداوند
ظاهر را از گناه و باطن را عیوب پاک کن ،پرده غفلت را برد و شعله شهوت را در کانون
نفس خاموش کن( .مشکینی اردبیلی،علی())1387
امام صادق (علیه الس�لام) :تقوا س��ه گونه اس��ت -1 :برای خدا در راه خدا  ،این عبارت
است ترک قسمتی از حالل ها تا چه رسد به شبهه ناک  ،این تقوای خاص الخاص است.
 -2تقوا از خدا یعنی ترک شبهه ناک تا چه رسد به حرام این تقوای خاص است -3 .تقوا
از ترس آتش و عذاب  ،یعنی فقط ترک حرام و این تقوای عام است .تقوا چون نهر جاری
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است و این درجات مانند درختان رنگارنگی است که کنار نهر کاشته اند ،همه از یک آب
می خورند ،اماحقیقت و طعم و لطافت آن ها مختلف اس��ت و انتفاع مردم هم نس��بت به
آنها متفاوت است( .مشکینی اردبیلی،علی())1387
عبی��د بن زراره گوید :بحضرت صادق(ع) عرض کردم :گناهان کبیره را بیان کنید ،فرمود:
پنج گناه اس��ت که خدا وعده آتش بر آن ها داد( -1:مال یتیم خوردن) خدا فرموده «:آنها
که مال یتیمان میخورند آتش در شکم میریزند و بزودی وارد دوزخ میشوند» ( -2ربا) « ای
مومنان از خدا بترس��ید و دس��ت از باقیمانده ربا بکشید تا آخر آیه» ( -3فرار از جنگ) ای
مومنان هنگامی که در میدان جنگ با کفار روبه رو شوید فرار نکنید تا آخر آیه»  -4تهمت
بزنهای شوهر دار عفیف زدن  -5کشتن مومن عمداً( مشکینی اردبیلی،علی())1387
بازيچه و بی ارزش بودن زندگى مادى دنيوى
با در نظرداش��تن جهان بینی اس�لامی و از دید امام صادق(ع) اگر دنيا ارزش��ى دارد از آن
حيث اس��ت كه میتواند ابزارى باش��د براى نيل به س��عادت اخ��روى و زندگى واقعى ،و
گرنه به س��بب زوال پذيرى و توأم بودن آن با س��ختى ها و  ،...ارزش واقعى ندارد و جز
بازيچه اى موقتى براىكسانى كه از خدا غافل شده اند ،نيست .لذا:
روزی امام ششم (ع) از یکی از شاگردانش پرسید :در مکتب من چه آموخته ای ؟ عرض
کرد :هشت مسئله  ،فرمود :بازگوی تا بدانم  ،گفت :اول اینکه فهمیدم هر کس هنگام مرگ
از آنچه دوس��ت دارد جدا می شود از این رو همه همت را در آنچه جدا نمی شود به کار
ب��ردم یعنی کارهای خیر که انیس تنهایی اس��ت چنانکه قرآن می فرماید« :هرکه کار نیکی
کند پاداش آن را می گیرد» .حضرت فرمود  :احسنت واهلل گفت :دوم اینکه دیدم گروهی به
مال می نازند و جمعی به نیاکان وعده ای به فرزندان  ،با اینکه اینها هیچیک فخری ندارند
و افتخار بزرگ در تقوا اس��ت .که خدا فرموده «از همه گرامی تر نزد خدا پرهیز گارترین
ش��ما اس��ت »لذا کوشیدم که نزد خدا بزرگوار باش��م .فرمود :احسنت واهلل .گفت :سوم از
طرفی هوا پرستی مردم را دیدم و از طرفی آیه ی قرآن را که می فرماید  «:اما آنکه از مقام
پروردگار خود بترس��د و نفس را از هوس باز دارد بهش��ت مأوای او است» لذا کوشیدم تا
نفس را از هوا باز گرفتم تا در رضای خدا ثابت و پابرجا شد ،فرمود :احسنت واهلل  .گفت:
چهارم دیدم هر که چیز پر ارزش��ی دارد در نگهداری اش می کوش��د ،و خدا می فرماید:
«کیس��ت که به خدا ق��رض نیکویی دهد تا خداوند دو براب��رش کند و پاداش ارجمندش
ده��د؟ (من پاداش دو برابر را گزیدم و صندوقی محفوظ تر صندوق خدا نیافتم و هر چه
در نظرم ارزش داشت برای روز احتیاج در آن صندوق ذخیره کردم :فرمود :احسنت واهلل.
گفت :پنجم دیدم مردم در روزی به یکدیگر حدس می بردند با اینکه خداوند فرموده «ما
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در زندگی دنیا روزی آنان را میانش��ان قسمت کردیم وعده ای را مراتبی برد گران ترجیح
دادیم تا یکدیگر ا مسخره کننده ،و رحمت پروردگارت از آنچه گرد آورند بهتر است» از
این رو بر کسی رشک نبردم ،و برآنچه از دست دادم تأسف نخوردم .فرمود :احسنت واهلل.
عرض کرد :شش��م  .چون دیدم با یکدیگر دش��منی می کنند و کینه ها به دل می گیرند و
خداوند می فرماید« :شیطان دشمن شما است او را دشمن گیرید» .من به دشمنی با شیطان
پرداختم .فرمود :احس��نت واهلل .گفت :هفتم :چون دیدم مردم همه برای روزی می کوشند
با اینکه خدا فرموده «:من جن و بشر را نیافریدم جز برای اینکه مرا بپرستند ،از آنان رزقی
نمی خواهم و غذایی نمی طلبم ،خدا است که روزی ده و صاحب قدرت نیرومند است»
دانستم وعده ی او حق است و گفتارش راست ،به وعده ی او مطمئن شدم و به گفتارش
راضی ،دیگر به سراغ روزی نرفتم و همت در آنجا وظیفه گماشتم  ،فرمود :احسنت واهلل.
عرض کرد :هشتم :چون دیدم گروهی به صحت بدن اعتماد کرده اند و گروهی به ثروت
فراوان  ،و قومی به مردمی چون خود و قرآن فرموده« :هرکه از خدا بترس��د خدا برای او
راه��ی می گش��اید  ،و از طریق بی گمان روزی اش م��ی دهد ،و هر که بر خدا توکل کند
هم او کفایتش کند» .من به خدا اعتماد و توکل کردم ،از دیگران چش��م پوشیدم ،حضرت
فرمود  :به خدا تورات و انجیل و زبور و قرآن و س��ایر کتب آس��مانی همه به این هش��ت
مسئله بر می گردد (.مشکینی اردبیلی،علی()1387
متأثر بودن خوشى و ناخوشى زندگى از عوامل غيرمادى:
حسب جهان بينى الهى ،و از دید امام صادق(ع) خوشى و ناخوشى دنيا صرف ًا متأثر از بهره
مندى يا نبود امكانات مادى دنيوى نيس��ت ،بلكه اساس ًا خوشى و شيرينى زندگى ،در اين
ديدگاه تعريف ديگرى دارد و عوامل فراهم كنندة مج ّزايى براى آن تعريف شده است؛ از
الرفقُ بهِم ِ
اس ِ
نص ُ
نص ُ
ف ال َع ِ
جمله:امام صادق (علیه الس�لام)ُ « :مدارا ُه النّ ِ
يش»
ف اإليما ِن ،و ِّ
(كلينى، 1388ج)117: 2
م��دارا كردن با مردم ،نصف ايمان اس��ت و نرمى و مهربان��ى كردن با آنان ،نصف زندگى
است.
نوب اجتَ َر ُحوا ،إنّ َّ
يش إالّ ُ
بذ ٍ
ت نعِ َم ٌه و ال نَضا َر ُه َع ٍ
يس
امام صادق (علیه السالم) :ما زال َ ْ
اهلل ل َ َ
ب ِظ َّ
المٍ لل ِ َعبي ِد
خرمى زندگى اى زايل نش��د مگر به س��بب گناهانى كه مرتكب شدند؛
هيچ نعمتى و هيچ ّ
زيرا خداوند به بندگان ستم نمى كند  ( .شيخ صدوق)10/624 : 1403 ،
أكثر م ِ ّما يَ ُ
امام صادق (علیه الس�لام) :يَ ُ
عيشونَ بأعمارِ ِهم و يَموتُونَ
عيش النّ ُ
اس بإحس��انهِم َ

ُ
بذنوبهِ
مأكثر م ِ ّما يَموتُونَ بآجالهِم
َ
مردم بيش از آنكه با عمر خودزندگى كنند ،با احسان و نيكوكارى خويش مى زيند و بيش
از آنكه به سبب فرا رسيدن اجل خود بميرند ،بر اثر گناهان خويش مى ميرند (.حکیم،سید
محمد تقی()1351

 -2بهره گیری بیش از حد كفاف ،عامل تباهى زندگى:
حس��ب جها ن بينى الهى ،و از دید امام صادق(ع) انس��ان درزندگى دنيايى مسافرى بيش
نيس��ت كه مقصدش زندگى آخرت اس��ت و زندگى دنيا ،منزلگاه ومس��افرخانة سر راهى
اوست .و ناگفته پيداست كه راحتى هر مسافرى در سبكبالى اوست:
امام صادق (علیه الس�لام) :براى دنياى خود چنان كار كن كه گويى تا ابد زنده ای و براى
آخرتت چنان كار كن كه گويى همين فردا خواهى ُمرد( .حکیم،سید محمد تقی()1351
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)5پرهيز از دلبستگى و توجه افراطى به زندگى دنيوى:
استفاده از مواهب مادى در حدنياز ،نه تنها اشكالى ندارد ،بلكه ضرورت و مقتضاى تداوم
حيات مادى است؛ ولى هر گونه دلبستگى و توجه افراطى بدان ،مورد نكوهش واقع شده
است
 امام صادق (علیه الس�لام) :هر آن كس كه در ش��ب و روز ،بزرگ ترين ه ّمش آخرتباشد ،خداوند بی نيازى را در دل او جاى می دهد و كارش را سامان می بخشد و از دنيا
نمیرود مگر وقتی كه روزى اش را كامل دريافت كرده باشد .و هر آن كس كه شب و روز،
بزرگ ترين ه ّمش دنيا باش��د ،خداوند فقر را در بين دو چش��م او قرار مى دهد (هميش��ه
چشمش گرسنة دنيا است) (.حکیم،سید محمد تقی())1351
دنیا دوس��ت  ،حب دنیا كارش را پريش��ان میسازد و از دنيا به چيزى بيش از قسمت خود
نمى رسد( .مجلسى،1403،ج )151،104 :77
امام صادق (علیه الس�لام) :ش��ما را از دنيا پرهيز مى دهم؛ زيرا كه بسيار فريبنده است -و
زمانى هم كه دنياپرس��تان به آرزوى خودبرس��ند -دنيا از اين توصيف خداوند ع ّز و ّ
جل
فراتر نيس��ت كه «:براى آنان زندگى دنيا را مثل بزن كه مانند آبى اس��ت كه آن را از آسمان
فرو فرس��تاديم سپس گياه زمين با آن درآميخت و (چنان) خشك گرديد كه بادها پراكنده
اش كردند و خداست كه همواره بر هر چيزی تواناست (.محمودى ،بى تا ،ج)284، 3
ب الحيا َه َذ َّل هر كه ش��يفتة زندگى ش��ود ،خوار شود.
أح َّ
امام صادق (علیه الس�لام)َ :من َ
(شيخ صدوق)110/120 :1403

امام صادق (علیه السالم) :دنيا را براى اهلش واگذاريد؛ زيرا هر كه از دنيا بيش از حدّ كفايت
خود برگيرد ،نادانسته ،مرگ خود را شتاب بخشيده است( .مشکینی اردبیلی،علی()1387
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 -3هر زيستنى زندگى نيست:
در جهان بينى الهى ،و از دید امام صادق(ع)  :هر زيس��تنى زندگى نيس��ت ،بلكه بايدبرخى
اقتضائات مانند خداشناسى و توحيد در آن موجود و برخى موانع همچون ذلّت پذيرى و
معصيت در آن مفقود باشد تا اسم زندگى بر آن صدق كند:
ام��ام صادق (علیه الس�لام) :مرگ در راه طاعت خدا را خو ش��تر دارم از زندگى آلوده به
معصي��ت خ��دا ،و فقر در راه طاعت خدا را دوس تتر دارم تا ثروت با نافرمانى خدا ،و بال
وس��ختى ديدن در راه طاعت خدا برايم خوشايندتر است از سالمت و عافيت در معصيت
خدا( .مشکینی اردبیلی،علی())1387
ام��ام صادق (علیه الس�لام) :مرگ با ع�� ّزت بهتر از زندگى با ذلّت اس��ت .آن حضرت در
روز ش��هادت خود اين ابيات را مى خواند :مرگ بهتر اس��ت از ننگ و ننگ س��زاوارتر از
آتش (دوزخ) اس��ت .به خدا س��وگند كه نه ننگ را به خود راه دهم ،نه آتش را( .مشکینی
اردبیلی،علی())1387
امام صادق (علیه السالم) :زندگى ،جز به ديندارى نيست و مرگ ،جز با از دست دادن يقين
نيست .پس ،از آب شيرينو گوارا (اسالم ناب) بنوشيد تا شما را از خواب غفلت بيدار كند
و از سموم كشنده (دينهاىساختگى) بپرهيزيد( .حکیم،سید محمد تقی())1351
رفاه زدگى ،خط قرمز زندگى:
اس�لام مانع رفاه زندگى نيست ،بلكه انس��ان را دعوت بهزندگى بهتر و سال متر می كند.
اس�لام از رفاهى كه افراطى و س��رطانى باش��د و ت نپرورى در آنباشد ،برحذر می دارد.
توصية اس�لام ،و از دید امام صادق(ع) اجتناب از تج ّمل گرايى ،اش��رافى گرى و انگشت
نما شدن در بهر ه بردارى از مواهب مادى دنيوى است:
امام صادق (علیه الس�لام) :آن كه در دنيا با نازپروردگى زيس��ت مى كند ،چه س��ودی مى
ب��رد آن گاه ك��ه در آتش جاودانه میش��ود؟! آنان به جلوة بيرونى زندگ��ى دنيا آگاهند؛ اما
از آخ��رت ب��ى خبرندخانه ها می س��ازند؛ كاخها بر پا مى كنند؛ مس��جدها را به زيور مى
ِ
خداى
آرايند مقصد همة تالشهاش��ان تنها دنياست و به آن روى آورده اند و دل بسته اند.
ِ
خداى برترين فرموده است «:با اين پندار كه همواره زنده ايد ،دژها
آنان،شكمهاشان است.
و كاخهابرمى افرازيد؟ و به گاه انتقام گيرى ،همچون سركشان رفتار مى كنيد؟ پس تقواى

خدا را پيش��گيريد و از من فرمان بريد».و نيز خداى برترين فرموده اس��ت «:آيا ديد هاى
آن كه هوس��ش راخداى خود گرفت و خدا با وجود علم ،گمراهش ساخت و بر گوش و
دلش مهر نهاد و برديده اش پرده انداخت؟ پس از خدا چه كس��ى هدايتش خواهد كرد؟
آيا پند نمى گيريد؟»چنين كس��ى جز منافق نيست كه هوس خويش را دين خود ساخته و
شكمش را خداى خويش؛از هر چه دلش بخواهد ،خواه حالل و خواه حرام ،نمى پرهيزد.
خداى برترين فرموده اس��ت «:اينان به همين زندگى پس��ت خشنودند؛ اما اين زندگى در
برابر زندگى آخرت ،تنها كااليى ناچيز اس��ت»محرابهاى اينان زنانشانند؛ شرافت ايشان در
درهم و دينار است؛همة توانشان را در راه شكم خود به كار مى گيرند .اينان در ميان بَدان،
بدترينند؛ هم خاستگاه فتنه اند و هم بازگشتگاه آن (.طبرسى) 1414 ،
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 -4دورى از صاحبان نگاه ناصواب به زندگى:
جهان بينى الهى و دید امام صادق(ع) نه تنها ترس��يم زيبا ودقيقى از زندگى دنيوى را به
خداپرس��تان ارائه می كند ،بلكه از مصاحبت و نزديكى با افرادیكه تحت لواى جهان بينى
مادى اند نيز برحذر مى دارد؛ به دليل آنكه آنها ،به سبب وجود افكارو انديشه هاى غلط و
شيطانى در قلوبشان ،همچون افراد مريض اند و مرضشان مسرى است لذا توصيه به تولّى
تبرى َدر اينجا نيز ،و البته به گونة خاص خودش جريان دارد.
و ّ
امام صادق (علیه الس�لام) :پنج چیز از پنج کس محال اس��ت :نصیحت از حس��ود ،مهر از
دشمن  ،احترام از فاسق  ،وفا از زن ،مهابت از فقیر (.مشکینی اردبیلی،علی())1387
أکثر م ِ ّما یَ ُ
امام صادق (علیه الس�لام) :یَ ُ
عیشونَ بأعمارِ ِهم و یَموتُونَ
عیش النّ ُ
اس بإحس��انِهِم َ
ُ
أکثر م ِ ّما یَموتُونَ بآجالِهِم مردم بیش از آنکه با عمر خود زندگى کنند ،با احس��ان
بذنوبِهِم َ
و نیکوکارى خویش مىزیند و بیش از آن که به سبب فرا رسیدن اجل خود بمیرند ،بر اثر
گناهان خویش مىمیرند( .بحار األنوار)٧/١۴٠/۵ ،
ب الحیا َه َذ َّل هر که ش��یفته زندگى ش��ود ،خوار گردد
امام صادق (علیه الس�لام)َ :من َ
أح َّ
(الخصال.)١١٠/١٢٠ ،
امام صادق (علیه الس�لام) :گناهان بزرگ پنج اس��ت :ش��رط بخدا ،ظلم بپ��درو مادر ،ربا
خواری پس از اطالع برحکم خدا ،فرار از جنگ ،و برگش��تن بشهر کفار پس از مهاجرت
بشهر مسلمین( .حکیم،سید محمد تقی())1351
امام صادق (علیه الس�لام) :گروهی از علما می خواهند علم بیاندوزند و بکس��ی نیاموزند،
اینان در طبقه اول دو زخ اند ،جمعی باعنف و شدت مردم را موعظه کنند و خود از موعظه
خ��وش ندارند .این ها در طبقه دوم اند ،بعض��ی علم را تنها در اختیار توانگران می نهندو
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مستمندان راالیق دانش نمیدانند ،اینها در طبقه سوم اند ،جمعی مانند جباران و پادشاهان رفتار
کنند اگر حرفشان را رد کنند یا در اجرای فرمانشان کوتاهی نمایند خشمگین شوند ،اینها در طبقه
چهارم اند ،عده ای حدیثهای یهو و نصاری را فرا میگیرند تا بدانها فخر کنند و دامنه سخن را
بسط دهند ،اینها در طبقه پنجم اند ،دسته ای مسمند فتوی را اشغال می کنند و میگویند( هر چه
خواهید) بپرسید با اینکه شاید یک کلمه ندانند وخدا عالم نما ئرا دوست ندارد ،اینها در طبقه
ششم اند .طائفه ای علمشان را وسیله آبرونزد مردم و خردمندی سازند اینها در طبقه هفتم اند(.
حکیم،سید محمد تقی(،))1351
عمار بن ابی االحوض گوید :بحضرت صادق(ع) عرض کردم :ما افرادی داریم که میگویند :یا
امیرالمونین ،و علی را بر مردم دیگر ترجیح میدهند اما آن مقامی که ما برای ش��ما قائلیم قائل
نیس��تند ،ما با اینها دوستی کنیم؟ فرمود :آری فی الجمله (،همه که در یک رتبه نیستند) مگرنه
یغمبر(ص) مقامی دارد که ما نداریم ،ما مقامی داریم که پیغمبر ندارد ،شما با ما اختالف مقام دارید
و دیگران با شما؟ خداوند اسالم را هفت بخش کرده :صبر ،راستی ،یقین ،امید ،وفا ،علم وحلم.
این هفت بخش را بین مردم تقسیم کرده ،هر که همه سهام را داشته باشد ایمانش کامل است،
اما بعضی یک یا دو سهم یا سه سهم یا چهار سهم یاپنج سهم یا شش سهم دارند ،پسبر آنکه
یک سهم دارد دو سهم تحمیل نکنید ،بر آنکه دو سهم دارد سه سهم تحمیل ننمائید و همچنین،
زیرا این تحمیالت موجب سنگینی و نفرت میشود با رفق و مدارا با مردم رفتار کنید ،راه را آسان
نش��ان دهید،در این باره مثلی میزنم تا بدانی سخت گیری و تحمل بیش از طافت چه عواقبی
ئدارد :مسلمانی همسایه کافری داشت که بسیار نرم و مالیم بود ،مسلمان تبلیغاتی کرد و اسالم
را در نظر همس��ایه چنان جلوه داد که مس��لمان شد از عقیده سابق دست کشید ،صبحگاه مرد
مسلمان آمد همسایه را برای انجام فریضه صبح به مسجد برد .چون نماز جماعت تمام شد گفت
خوب است تا طلوع آفتاب همین جا به ذکر و دعا بپردازیم ،ماندند تا خورشید طلوع کرد ،گفت
چه خوش است .امروز را روزه بگیری و تا هنگام ظهر در خانه خدا قرآن فرا گیری ،تا ظهر در
مسجد نشستند چون نماز ظهر و عصر گذاشتند  .گفت :خوب است یکباره بمانیم نماز مغرب
و عشاء را هم بخوانیم و برویم بیچاره تازه مسلمان ماند تا نماز مغرب و عشاء را هم گذارد اما
دیگر طاقتش تمام شده بود و بیش از قدرت تحمل کرده بود فردا صبح که مومن آمد باز او را
به مسجد ببرد گفت :برو که من تاب دیدنت را ندارم  .مردم منحرف نکنید ،ندیدی که بنی امیه
(چون) با شمشیر و زور و تعدی حکومت کردند (مردم همه از آنها رمیدند و اسالم را بد جلوه
دادند) و پایه ی امامت ما بر رفق و دلجویی و وقار و تقیه و حسن معاشرت و تقوی و کوشش
است  ،پس مردم را به دین و عقاید خود متمایل کنید( .بحار االنوار)235 /75 /

ضروريات زندگي سالم انسان ها در دنيا
روايت ديگري از ذات مقدّس امام صادق (ع) است كه مربوط به محيط زيست و زندگي دنيا و
خوب زندگي كردن و اينهاست .فرمود :ث َ ْ
السكنَي إالب ِ َها؛  3اصل است كه هيچ جامعه
الث الت ُ
َطيب ُّ
اي از آنها بي نياز نيست ،اَل َه َوي َّ
االرض َّ
ُ
الخوارِه كه هر كدام اينها نيازمند
ب َو الما ُء الغَزير َو
الطي ِ ْ
به شرح است .هواي طيّب و پاك مي خواهد ،آب سالم و فراوان مي خواهد ،سرزمين حاصلخيز.
چه را اينها نگفتند؟! اگر يك وقتي ما در برابر اينها مي گوئيمَ :كال ُم ُك ْم نُور ،چون همه اينها را چه
آنچه به دنيا بر مي گردد ،چه آنچه به آخرت بر مي گردد بيان كردند( .بحار االنوار)234 /75 /
امام صادق (علیه الس�لام) فرمودند :زندگي وقتي گواراس��ت كه شما يك هواي طيّب و سالم
داش��ته باشيد ،يك محيط سالم داشته باشيد ،يك آب آشاميدني فراوان داشته باشيد ،يك زمين
كش��اورزي خوب داشته باشيد .مبادا دس��ت يك م ّلتي به طرف بيگانه دراز بشود! (حکیم،سید
محمد تقی(،))1351
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)2تضاد در فلسفه و هدف غايى
اينكه مباحث مربوط به س��بك زندگى ،با چه هدف و نيتى در جوامع غربى و متقاب ً
ال اسالمى،
مطرح و بر اس��اس چه فلسفه و پشتوانة فكرى بدان پرداخته مى شود ،كام ً
ال مغاير با همديگر
اس��ت .اگر در جوامع غربى ،هدف غايى و نهايى از طرح بحث س��بك زندگى را صرف ًا انديشه
هاى سودجويانة كارتلهاى سرمايه دارى و شركتهاى بزرگ توليدى ندانيم ،در خوش بينان هترين
حالت ،ابزارى اس��ت براى انسجام ملى ،حفظ هويت ملى و در نهايت ،بسط عدالت اجتماعى
بر حس��ب تعريف مادى كه خودشان از عدالت دارند .در بحث از اهداف طرح موضوع سبك
زندگى در مباحث اس�لامى -ايرانى ،بخش مثبت غاي��ات و اهداف غربى ،فقط جزء و بخش
ناچيزى از اهداف مورد نظر را تش��كيل مى دهند؛ به دليل آنكه نگاه غرب به روان و آرامش و
سالمت روانى جنبة طريقى دارد نه موضوعى؛ بدين معنى كه وجود سالمتى روان ،الزمة ابزارى و
طريقى است براى ممكن بودن استفادة جسم و تن از مواهب مادى دنيوى به گونه اى كه هرگونه
تشويش و اضطراب روان ،مانعى بر سر راه آن است .بهره مند شود .ضمن اينكه در نگاه اسالمى،
برنامه ريزى براى مطلوبيت سبك زندگى ،متوجه بُعد زمانى ابديت است و فقط به دنبال كسب
سعادت و خوشبختى چند روزة دنيوى نيست .در واقع؛ اصل زندگى را در زندگى اخروى می
داند و زندگى دنيوى با تمام مظاهر زيبا و دلبستگى هايش ،ابزارى است براى ساختن هر چه بهتر
آن .لذا در ديدگاه اسالمى -ايرانى ،هدف از طرح بحث سبك زندگى ،نشئت گرفته از يك دغدغة
فرهنگى و دينى و با هدف بررس��ى نقاط ضعف و ق ّوت س��بك زندگى بر حسب شاخصهاى
دينى و اقدام در جهت ارتقا و رفع آسيبهاى آن از اين منظر است؛ چنا نكه مقام معظم رهبرى می
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فرمايند :تمدن نوين اسالمي ،بدون سبك زندگي شكل نمي گيرد ...ما اگر از منظر معنويت نگاه
كنيم -كه هدف انسان ،رستگاري و فالح و نجاح است -بايد به سبك زندگي اهميت دهيم؛ اگر
به معنويت و رستگاري معنوي اعتقادي هم نداشته باشيم ،براي زندگي راحت ،زندگي برخوردار
از امنيت رواني و اخالقي ،بازپرداختن به س��بك زندگي مهم است ...بايد ما به دنبال اين باشيم
كه فرهنگ زندگى را تبيين كنيم ،تدوين كنيم و به شكل مطلوب اسالم تحقق ببخشيم ...اگر ما
به اين مقوالت به طور جدّى نپردازيم ،پيشرفت اسالمى تحقق پيدا نخواهد كرد و تمدن نوين
اسالمى شكل نخواهد گرفت .هر چه ما در صنعت پيش برويم ،هر چه اختراعات و اكتشافات
زياد شود ،اگر اين بخش را ما درست نكنيم ،پيشرفت اسالمى به معناى حقيقى كلمه نكرده ايم.
بر اين اس��اس ،با اختالف فاحشى كه در فلس��فة آغازين سبك زندگى و اهدافى غايى آن بين
فرهنگ غربى و خودى مشاهده مى شود ،چيستىِ سبك زندگى ،در دو فرهنگ ،متفاوت از هم
اس��ت؛ فرهنگ غربى در تعريف چيس��تىِ س��بك زندگى ،به حوزه هايى از آن نظر دارد كه در
راستاى اهداف و اغراضش باشد و متقاب ً
ال فرهنگ اسالمى -ايرانى ،سبك زندگى را آن چيزى
تعريف مى كند كه بتواند با بررسى آنها ،به اهدافى كه در ذهن دارد نايل آيد.
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نتيجه گيرى
در تعريف از ماهيت و چيستىِ سبك زندگى ،بين فرهنگ غربى و فرهنگ بومى ،اختالف اصلی
وجود دارد؛ به طورى كه براى آش��نايى و ش��ناخت از چيستى سبك زندگى ،رجوع به نظرات
متفكران غربى در اين زمينه و توجه به نوع نگاه آنها به چيستى سبك زندگى ،نه الزم است ،نه
كافى و نه تلفیق شدنى و لزوم ًا بايد از نوع نگاه خود به سبك زندگى كه نشئت گرفته از جهان
بينى خاص الهی و بومى (اسالمى -ايرانى) در مورد چيستى و ماهيت سبك زندگى است ،بهره
گرفت.
گفتنى است كه مطالعة ماهيت و چيستى سبك زندگي و مباحث مربوط به آن از نگاه غربي ها،
فى نفس��ه و به خصوص براى افراد آش��نا با پيچ و خم راه و جهان بينىالهی و بومى اسالمى-
ايرانى ،اشكالى ندارد و شايد حتى به عنوان مطالعه و افزايش اطالعات عمومى مفيد باشد؛ چرا
صحت و سقم
كه چنين شخصى ،واجد شاخصها و مالك هاى الزم بوده و به راحتى مى تواند ّ
مطالب را از هم سوا كرده ،احيان ًا از نقاط مثبت آن استفاده كند .اما بحث در اين تحقيق بر سر چيز
ديگرى است و آن اينكه اگر هدف از طرح و پردازش موضوع سبك زندگى ،نيل به وضعيت
مطلوب سبك زندگى بر حسب جهان بینی الهی واز دید امام صادق (ع) ونگاه اسالمى -ايرانى
اس��ت ،آشنايى با ساختار و شاكله بندى مباحث غربى مربوط به سبك زندگى ،به دليل تفاوت
ها و اختالفات بنيادينى كه ذكر شد ،بيش از آنكه مفيد و پيش برنده باشد ،مضر و بازدارنده از
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حركت صحيح و نتيجه بخش است .استقراى ناقص نگارنده در تحقيقات صورت گرفته در اين
زمينه نشان می دهد اكثر قريب به اتفاق تحقيقات ،با نگاه غربى وارد بحث سبك زندگى شده،
گام اول تحقيق؛ يعنى بررسى مبانى نظرى موضوع و آشنايى با ماهيت و چيستى سبك زندگى
را مبتنى بر نگاه غربى استوار كرده اند و گامهاى بعدى تحقيق نيز بر اساس همان نگاه پی ريزى
و تدوين شده است.
بی ترديد ،يكى از عمده ترين و شايد اصلى ترين مباحث نظرى مربوط به تحقيقات در حوزة
سبك زندگى ،تعريف ماهيت و چيستى سبك زندگى است كه هر گونه قالب بندى نظرى براى
آن و بر اساس نوع نگاه هاى مختلف ،تأثير تام و تمام در شاكلة مباحث بعدى خواهد داشت.
لذا به عنوان مثال عينى ،تحقيقى كه در موضوع سبك زندگى بر پاية تعريف گيدنز (  ) 1938يا
بورديو (  ) 1979از سبك زندگى -كه در مباحث قبلى ذكر شد -بنا نهاده شود ،هي چگاه نخواهد
توانس��ت از غايت و هدفى همچون كس��ب آرامش روانى از نوع معنوى و ارتقا و كمال روح
انسانى يا از اولويت ها و شاخص هاى سنجه اى وضعيت سبك زندگى همچون :ميزان ارتباط
با خدا يا خويشاوندان از حيث توجه به صلة رحم و نگاه اسالمى به جايگاه مقدس خانواده و به
خصوص پدر و مادر در آن يا از ارز شهايى همچون :ايثار ،تواضع ،بركت مندى زندگى ،روزى
حالل يا از رفتارهاى عبادى همچون امر به معروف و نهى از منكر سخن به ميان آورد و به تحقيق
و بررسى آنها يا بر اساس آنها بپردازد؛ چرا كه در غير اين صورت ،با نگاه گذرا به چنين تحقيقى،
از فقدان انسجام نظرى و عدم پايبندى به مبانى نظرى تحقيق سخن گفته خواهد شد و از اينكه
اولويت ها و شاخص هاى سنجه و اهداف ريل گذارى شده با جهان بينى و تعريف ارائه شدة
نخس��تين از س��بك زندگى -كه مث ً
ال از بورديو يا گيدنز گفته شده بود -همخوانى ندارد ،خرده
گرفته خواهد شد .البته عكس اين نيز صادق است؛ يعنى محققى كه بناى تحقيق خود را بر اساس
جهان بینی الهی و نگاه اسالمى -ايرانى به ماهيت و چيستى سبك زندگى استوار سازد ،گام هاى
بعدى نيز حسب الزام نانوشته و شايد هم نوشته در دنياى علم و تحقيق ،بر اساس همان نگاه طى
خواهد شد و امكان ندارد گام هاى بعدى و تعيين اولويت ها ،اهداف غايى ،پيشنهادها و شاخص
هاى سنجه حسب نگاه غربى پيموده شود و در عين حال ،عنوان تحقيق علمى را يدك بكشد.
بنابراين ،الزم است:
 -1محققان اسالمى ،تحقيقات علمى خود را در اين حوزه ،بر پاية تعريف بومى از سبك
زندگى مبتنى سازند و از تعريف سبك زندگى حسب تعاريف ذكر شده توسط غربيان به شدت
اجتناب كنند.
 -2ارائة تعريف بومى از سبك زندگى بر اساس جهان بینی و از دید ائمه معصومین باالخص
امام صادق(ع) ،امرى ضرورى است؛ تعريفى كه مبتنى بر جهان بينى اسالمى ايرانى بوده ،خروجى

آن عالوه بر فراهم آورى اهداف مثبت موجود در مباحث سبك زندگى غربى ،گامى در جهت
ارتقاى وضعيت ارزشها و نگرشها بر حسب آموزه هاى دينى و رفع كاستى ها در اين زمينه باشد.
اين تعريف بايستى رابطة سبك زندگى را با ساير پديده ها و مفاهيم همجوار نشان دهد.
بنابر اين ،وظيفة محققان و صاحب نظران اين حوزه است تا با بررسى و تع ّمق در موضوع ،به ارائة
تعريف بومى از سبك زندگى ،با در نظر داشتن شاخصهاى جهان بینی الهی و ائمه معصومین و
نگرش بومى (اسالمى -ايرانى) اقدام كنند.
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